
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 



คำนำ 
   
  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 4 หน่วย รวม 50 ชั่วโมง แบ่งเป็น
รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 หน่วย และรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จำนวน 3 หน่วย ดังนี้ 
 รายวิชาวิทยาศาสตร์  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต จำนวน 26 ชั่วโมง  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา จำนวน 14 ชั่วโมง  
 รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย จำนวน 4 ชั่วโมง  
  หนว่ยการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง เขยีนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวรเ์ป็นส่ือ จำนวน 4 ชัว่โมง  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น จำนวน 2 ชั่วโมง  

 คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่ หลากหลาย ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
ในที่สุด  

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

          คณะผู้จัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                   หน้า 

โครงสร้างรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          1 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา            4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พชืในท้องถ่ิน           11 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลกัษณะของรากพืช       19 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประโยชน์ของรากพืช      26 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลกัษณะของลำต้น      33 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หน้าที่ของลำต้น       40 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รปูร่างลักษณะของใบ      47 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของใบ       54 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ลกัษณะของดอก       61 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ประโยชน์ของดอก       69 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ผลและเมล็ดของพืช       76 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง หน้าที่ของส่วนตา่ง ๆ ของพืช      84 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง สัตว์ในท้องถิ่น       91 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง อวัยวะและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของสัตว์    98 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง พืชและสัตว์ในบรเิวณโรงเรียนของเรา (1)           105 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง พืชและสัตว์ในบรเิวณโรงเรียนของเรา (2)               113 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์          120 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง บทบาทสมมุติของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อม                    128 
          ที่เปลี่ยนแปลง (1)        
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง บทบาทสมมุติของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อม           137 
          ที่เปลี่ยนแปลง (2)          
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง อวัยวะภายนอกของมนุษย์                 144 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์           151 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง อวัยวะภายนอกกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ (1)            159 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง อวัยวะภายนอกกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ (2)            167 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง ดูแลอวัยวะของเรา               174 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย             181 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ                           188 
          การดำรงชีวิตของมนุษย์          

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง ของเล่นและของใช้ (1)                195 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ของเล่นและของใช้ (2)              203 



สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ลักษณะของของเล่นและของใช้ (1)              211 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง ลักษณะของของเล่นและของใช้ (2)               219 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ (1)               226 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ (2)               233 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง สมบัติของวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นของใช้ 1              241 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง สมบัติของวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นของใช้ 2                 247 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง วัสดุท่ีประกอบกนัเป็นของเล่นและของใช ้             252 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง วัสดุท่ีใช้ทำสิ่งของเล่นของใช้ (1)               259 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง วัสดุท่ีใช้ทำสิ่งของเล่นของใช้ (2)               267 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง ลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้                    274 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง จัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้               280 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง มาทำของเล่นกันเถอะ                287 

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย  

แผนการเรียนรู้ที่ 41 เรื่อง การลองผิด ลองถูก                294 
แผนการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง การแบ่งส่วนของปัญหา                300 
แผนการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง การหาสาระสำคัญของปัญหา                306 
แผนการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง การหารูปแบบและขั้นตอนการวางแผน               312 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นสื่อ  
แผนการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง การเขียนโปรแกรม                318 
แผนการเรียนรู้ที่ 46 เรื่องการสร้างลำดับของคำสั่ง                 324 
แผนการเรียนรู้ที่ 47 เรื่องการสร้างคำสั่งเป็นลูกศร                332 
แผนการเรียนรู้ที่ 48 เรื่องโปรแกรม Scratch                 338 

หน่วยการเรียนรู้ที ่5 เรื่องการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น 
แผนการเรียนรู้ที่ 49 เรื่องอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์                  347 
แผนการเรียนรู้ที่ 50 เรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยทีี่ถูกวิธี               357 

คณะทำงาน                   365 
 



๑ 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ภาคเรียนที่ 1         จำนวน   40   ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 
เวลา

ชั่วโมง 

1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต 26 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง พืชในท้องถ่ิน 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง ลักษณะของรากพืช 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง ประโยชน์ของรากพืช 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง ลักษณะของลำต้น 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง หน้าท่ีของลำต้น 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง รูปร่างลักษณะของใบ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  เรื่อง ประโยชน์ของใบ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง ลักษณะของดอก 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง ประโยชน์ของดอก 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  เรื่อง ผลและเมล็ดของพืช 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  เรื่อง หน้าที่ของพืช 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13  เรื่อง สัตว์ในท้องถิ่น 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  เรื่อง อวัยวะและหน้าทีข่องส่วนต่างๆ ของสัตว์ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15   เรื่อง พืชและสัตว์ในบริเวณโรงเรียนของเรา 1 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  เรื่อง พืชและสัตว์ในบริเวณโรงเรียนของเรา 2 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  เรื่อง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ

ดำรงชีวิต  
1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18  เรื่อง บทบาทสมมุติของพืชและสัตว์ใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 1 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  เรื่อง บทบาทสมมุติของพืชและสัตว์ใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  เรื่อง อวัยวะภายนอกของมนุษย์ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21  เรื่อง หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะ

ภายนอกของมนุษย์ 
1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22  เรื่อง อวัยวะภายนอกกบัประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ของมนุษย์ (1) 

1 



๒ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 
เวลา

ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23  เรื่อง อวัยวะภายนอกกบัประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ของมนุษย์ (2) 

1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24  เรื่อง ดูแลอวัยวะของเรา 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25  เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดกับอวัยวะ

ต่างๆ ของร่างกาย  
1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 

1 

2 วัสดุรอบตัวเรา 14 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง ของเล่นของใช้ 1 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ของเล่นของใช้ 2 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ลักษณะของของเล่นและของใช้ (1) 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง ลักษณะของของเล่นและของใช้ (2) 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ (1) 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ (2)   1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง สมบัติของวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นของใช้ 1 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง สมบัติของวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นของใช้ 2 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง วัสดุท่ีประกอบกนัเป็นของเล่นและของใช้ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง วัสดุที่ใช้ทำสิ่งของเล่นของใช้ 1 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง วัสดุที่ใช้ทำสิ่งของเล่นของใช้ 2 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง ลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น         

ของใช้ 
1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง จัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง มาทำของเล่นกันเถอะ  1 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)                     ชั้นประถมศึกษาปทีี่  1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        ภาคเรียนที่ 1           จำนวน   20  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 
เวลา

ชั่วโมง 
3 ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย   4 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  41  การลองผิด  ลองถูก 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  42  การแบ่งส่วนของปัญหา  1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  43  การหาสาระสำคัญของปัญหา  1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  44  การหารูปแบบและขั้นตอนการวางแผน  1 

4 เขียนโปรแกรอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  45  การเขียนโปรแกรม  1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  46  การสร้างลำดับของคำสั่ง   1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  47  การสร้างคำสั่งเป็นลูกศร 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  48  โปรแกรม Scratch 1 

5 การใช้เทคโนโลยเีบื้องตน้ 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  49  อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์  1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  50  การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกวิธ ี  1 

รวม 10 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต               เวลาเรียน 26 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตวัเรา                                  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่.......................... เดือน............................................................  พ.ศ.......................................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
  มาตรฐานการเรียนรู ้ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า 
และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์
กัน ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1 ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได ้
  2. ว 1.1 ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่างๆ 
อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2 ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2 ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรามีมากมายหลากหลายชนิด  ซึ้งมีลักษณะบางประการที่เหมือนกัน และมีลักษณะ
บางประการที่แตกต่างกัน  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 - สิ่งท่ีมีอยู่รอบตัวเรา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเองได้ (K) 
  2. สังเกต สำรวจและบอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
    1.  นักเรยีนร่วมกันร้องเพลงเป็ด จากนั้นให้นักเรยีนแสดงท่าทางประกอบตามจินตนาการของ
นักเรียน ดังนี ้
 
 
 
 
 จากนั้นใช้คำถามในการนำเข้าสู่บทเรียน ดังนี ้
    - จากเพลงเป็ดน้อยที่นักเรียนร้องและทำท่าทางประกอบนักเรียนคิดว่าเป็ดมีลักษณะอย่างไร  
                            (ตัวอย่างคำตอบ หลากหลายตามจินตนาการ) 
   - ในเพลงนี้นอกจากเป็ดแล้วมีสัตว์ชนิดใดอีกบ้าง และสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่บริเวณใด  
                             (ตัวอย่างคำตอบ หอย ปลา ปู อาศัยอยู่ในคลอง) 
    2. นักเรยีนสังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตัวนักเรียนทั้งภายใน และภายนอกชั้นเรียน จากนั้นครูถามคำถาม
นักเรียน ดังนี ้
    - สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรามีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เพื่อน ครู ดอกไม้ ก้อนหิน ผีเสื้อ) 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา  
   1. นักเรียนแต่ละคนมองสำรวจบริเวณในและนอกห้องเรียน เป็นเวลา 5 นาที แล้วให้นักเรียนคิดชื่อ
สิ่งต่าง ๆ ที่สำรวจได้เอาไว้ในใจ 
  2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน โดยคละความสามารถกัน หลังจากนั้นให้นักเรียนทำ 
ใบงานที ่1 เรื่อง อะไรอยู่ใกล้ตัว ? โดยให้นักเรียนแต่ละคนเขียนและวาดรูปสิ่งที่ตัวเองสำรวจได้พร้อมทั้ง
ระบายสีให้สวยงาม 
   3. นักเรียนในกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอใบงานที่นักเรียนทำหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1 คน 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป  
  1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา โดยใชค้ำถามในการอภิปราย 

เพลงเป็ดน้อย 
ก๊าบๆๆ เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอยปลาป ู

ก๊าบๆๆ เปด็อาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีหอยปูปลา 
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ดังนี้ 
   - นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้าง 
   - สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งที่มีชีวิตและเป็นสิ่งท่ีไม่มีชีวิต 
   - นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้หรอืไม่ อย่างไร 
   2. ร่วมกันสรปุเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยให้ข้อสรุปว่า สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรามีหลายชนิด บาง
สิ่งมีลักษณะเหมือนกัน และบางสิ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น มีรูปร่าง รูปทรง สี หรอืการเคลื่อนไหวที่
เหมือนกัน เป็นตน้   
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้  
  อธิบายเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรยีน เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวว่า สิ่งท่ีอยู่รอบตัวเราสามารถจัดกลุ่มออก
ได้อีกเป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งท่ีไม่มีชีวิต หรืออาจจะใช้เกณฑ์อ่ืน ๆ ในการจัดจำแนกสิ่งเหล่านั้น จากนั้นให้
นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างส่ิงรอบตวัเราที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมากลุ่มละ 3 ตวัอย่าง พร้อมทั้งอธิบายลักษณะ
ของตัวอย่างนั้น ๆ ด้วย 
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ  
  1. นักเรียนแต่ละคนประเมินผลการทำกิจกรรมโดยใช้คำถามในการประเมิน 
  2. ประเมินการเรยีนรู้ของนักเรียน ดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน  ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรู้สึกหลัง
เรียนโดยใช้คำถามดังนี้ 
    - นักเรียนได้รบัความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างไร 
   - นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนเกี่ยวกบัสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
   - จากการเรียนและการทำกิจกรรมนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือกิจกรรมส่วนใดบ้าง 
   3. ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ประเมินภาพวาดและระบายสี และประเมินคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริง 
   
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด  
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ใบงานที่ 1 เรื่อง “อะไร...อยูใ่กล้ตัว” 
  2) เพลงประกอบการสอน ได้แก่ เพลงเป็ดน้อย 
  3) แหล่งเรียนรู้บริเวณห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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9. การวัดและประเมินผล 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
  1. บอกชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวเองได้ (K) 
  2. สังเกต สำรวจและบอก
ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวได ้(P) 
  3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความกระตือ 
รือร้นในการเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , 
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map, 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70  
ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๘ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 
มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนดภาระ
งานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได ้

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 



๙ 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 
การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
 1. ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
 3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
           1. มีวินยั 
   2. ใฝ่เรียนรู ้
      3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
         นักเรียนรว่มกันร้องเพลงเป็ด จากนั้นให้
นักเรียนแสดงท่าทางประกอบตามจินตนาการ 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - สร้างท่าทางจากบทเพลง 
    - วิเคราะห์เนื้อหาจากบทเพลง 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
      นักเรียนแตล่ะคนมองสำรวจบริเวณในและนอก
ห้องเรียน 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจสิ่งต่างๆรอบๆ โรงเรียน 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 



๑๐ 
 

 
  

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
   นักเรยีนศึกษาเพิ่มเติมความรู้ เรือ่ง สิ่งต่าง ๆ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์ สังเคราะห ์



๑๑ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๒ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                   เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง พืชในท้องถิ่น                                           เวลาเรียน 1  ชั่วโมง  
สอนวันที่..................... เดือน...........................................................................  พ.ศ................................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
  มาตรฐานการเรียนรู ้ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า 
และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์
กัน ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4.ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
 แต่ละท้องถ่ินมีทั้งพืชที่มีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกัน  เช่น ต้นมะขาม ต้นไผ่ ต้นกุหลาบ  ต้น
ทุเรียน   
 

3. สาระการเรียนรู้ 
- พืชในท้องถ่ินเรา 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบชุื่อพืชในท้องถิ่นได้ (K) 
 2. สำรวจ สืบสอบพืชรอบตัวเราในท้องถิ่นได้ (P) 
 3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
  



๑๓ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
    1. นักเรียนร่วมกันทบทวนประสบการณ์เกี่ยวกับพืชรอบตัวเรา โดยรว่มกันยกตัวอย่างชื่อพืชในท้องถ่ินที่
รู้จัก  
  2. ผู้แทนนักเรียนบันทึกคำตอบในแบบแผนภาพความคิดบนกระดาน พร้อมกับออกมานำเสนอผล
การศึกษาออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนภาพความคดิ พืชในท้องถิ่น 
  
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหนา้ที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
  

ต้นกล้วย 

ต้นมะม่วง 
ต้นคะน้า 

ต้นข้าว 

ต้น 

ผักตบชวา ต้นบัว 

 พชืใน
ทอ้งถิน่ 



๑๔ 
 

ตน้ผกัตบชวา ตน้พริก ตน้ต าลึง ตน้มะละกอ 

ตน้มะพร้าว ตน้ออ้ย ตน้บวั     ตน้เขม็ 

 
 
 
 
 3. นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันอย่างรวมพลังศึกษา วางแผน แข่งขันกันสำรวจและรวบรวมพืช 
ที่พบในท้องถ่ินให้ได้มากท่ีสุด จากแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลาย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนกัน 
และตรวจสอบ ความถูกต้อง 
 4. ผู้แทนนักเรียนแตล่ะกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจหน้าชั้นเรียน 
  5. นักเรียนแต่ละกลุม่นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบว่ามีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
ร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทีสุ่ด สำหรับชื่อเรียกสิ่งมีชีวติที่นักเรียนไม่รู้จกั เชน่ พชืบางชนดิ
นักเรยีนอาจคิดหาคำตอบเองโดยการออกไปสัมภาษณ์ สอบถาม สืบคน้ หรือสำรวจเพิ่มเติมได้ 
 6. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชือ่พืชในท้องถิ่นที่นกัเรียนรว่มกันคิด โดยผู้แทนนักเรียนเขียนตามคำ
บอกของนักเรยีนบนกระดาน 
 7. นักเรยีนแต่ละกลุม่สังเกตภาพพืช แล้วร่วมกนัวิเคราะห์บัตรคำชื่อพืช นำมาเขียนใต้ภาพให้ถูกต้อง 
  (ตัวอย่างบัตรคำ) 
 
       
           
 
                                
 
  (ตัวอย่างภาพ) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้รู้จักการแบ่ง
งานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้วิธี
เรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 



๑๕ 
 
 8. นักเรยีนรว่มกันวเิคราะห์และอภปิรายเกี่ยวกับชื่อพืชในท้องถิ่นบนกระดาน แล้วร่วมกนัตอบคำถาม 
ดังนี้ 
  - พืชชนิดใดบ้างทีพ่บได้ทั่วไปในท้องถิ่นของเรา (ตัวอย่างคำตอบ ต้นขา้ว ต้นกล้วย) 
  
ขั้นที่ 3 อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
            1. นักเรยีนและครรู่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพืชในท้องถ่ิน เรา โดยใชค้ำถามในการอภิปราย ดังนี้ 
   - พืชในท้องถ่ินนักเรียนมีอะไรบ้าง 
   - พื้นในท้องถ่ินเรากับท้องถิ่นอื่นๆ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างบ้าง 
   - นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้หรอืไม่ อย่างไร 
   2. ร่วมกันสรปุเก่ียวกับพืชในท้องถิ่นเรา โดยให้ข้อสรุปว่า แต่ละท้องถิ่นมีทั้งพืชท่ีมีลักษณะ
เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู ้
   1. นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังวางแผน สืบสอบ หาภาพพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย ภาค
ละ 2 ชนิด จากแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย อาจหาจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ต แล้วออกแบบ
และจัดทำเป็นสมุดภาพ 
   2. ผู้แทนนักเรยีนแต่ละกลุ่มนำเสนอสมุดภาพพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย พร้อมพูดประกอบ การ
อธิบายหน้าชั้นเรยีน เพื่อน ๆ ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 
   3. นักเรยีนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิเชิงระบบและวธิีการทำงาน 
ที่มีแบบแผน 
 
 ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. นักเรียนตรวจสอบหรือประเมนิขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรียนมาในวันนี้มีจุดเด่น จุดบกพร่องอะไรบ้างมี
ความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด ให้ระบุ  
  2. นักเรียนประเมินตนเอง โดยพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี ้
  • สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  • นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  • นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ เพียงใด 
  • นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์แกต่นเอง ครอบครัว และสังคมท่ัวไป 
   ได้อย่างไร  
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 
  3. ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ประเมินภาพวาดและระบายสี และประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริง    



๑๖ 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  1) แหล่งเรียนรูบ้ริเวณห้องเรียนและรอบๆ โรงเรียน  
     2) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
      3) รูปภาพพืชชนิดต่างๆ เช่น ภาพต้นบัว ภาพต้นมะพร้าว ภาพต้นพริก ภาพต้นอ้อย 
  4) บัตรคำ  
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 

1. ระบชุื่อพืชในท้องถิ่น
ได้ (K) 
2. สำรวจ สืบสอบพืช
รอบตัวเราในท้องถิ่น
ได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้
ช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่
มีความกระตือรือร้น
ในการเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ดา้นต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

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 เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๑๗ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 
(8-10 
คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้
ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอน
และกำหนด
ภาระงานได้ดี
มาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
       นักเรียนร่วมกันทบทวนประสบการณ์
เกี่ยวกับพืชรอบตัวเรา 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
      นักเรียนร่วมกันสำรวจพืชในโรงเรียน 
พืชนท้องถิ่น 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจสิ่งต่างๆ รอบๆ โรงเรียน 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื ่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เร ียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - การสืบค้นข้อมูล    
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
   นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลัง
วางแผน สืบสอบ หาภาพพืชในท้องถ่ินของ
ประเทศไทย ภาคต่าง ๆ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - การสืบค้นข้อมูล    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                    เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะของรากพืช                                       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่.........................เดือน......................................................................... พ.ศ...................................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
2. สาระสำคัญ 
 รากของพืช แบ่งเป็น รากแก้วและรากฝอย  
 รากแก้ว  เป็นรากที่แข็งแรง ขนาดใหญ่ มีความยาวมากกว่ารากอ่ืน ๆ และมีรากแขนงแตกออกมา มัก
พบในรากของพืชขนาดใหญ่ 
 รากฝอย  เป็นรากเส้นเล็ก ๆอยู่กันเป็นกระจุก มักพบในรากของพืชขนาดเล็ก รากฝอยจะเจริญลงไป
ในดินแต่ไม่ลึก ทำให้ลำต้นของพืชยึดกับดินไม่แน่น พืชที่มีรากประเภทนี้เป็นส่วนประกอบจะโค่นล้มได้ง่าย 
3. สาระการเรียนรู้ 

- ชนิดและลักษณะของราก 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบชุนิดของรากตามลักษณะได้ (K) 
 2. จำแนกประเภทของพืชตามลักษณะรากของพืชได้ (P) 
 3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
    1. นำภาพรากต้นหญ้าและรากต้นถั่วเขียวแสดงให้นักเรียนพิจารณาพร้อมนำการอภิปราย โดยใช้คำถาม  
ดังนี้ 
          - รากพืชทั้งสองต้นเหมือนกันหรือต่างกัน (ตัวอย่างคำตอบ ต่างกัน) 
          - รากของพืชทั้งสองมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร (รากของต้นถั่วเขียวมีรากใหญ่หนึ่งอันและมี
รากขนาดเล็กแตกออกมา ส่วนรากของต้นหญ้ามีรากเส้นเล็กแตกเป็นกระจุก) 
   2. ตรวจสอบความรู้ของนักเรียนโดยใช้คำถามดังนี้ 
       - รากของพืชมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ พืชบางชนิดมีรากขนาดใหญ่                 
บางชนิดมีรากขนาดเล็ก)  
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 

2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม ศกึษาวธิีทำกิจกรรม เรื่อง ลกัษณะ และประเภทของราก  
3. นักเรยีนทำกจิกรรม เรื่อง ลกัษณะของรากและประเภทของราก เพื่อจำแนกลกัษณะของรากพชื

พร้อมบนัทึกผลการทำกจิกรรม 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชัน้เรยีน  
 2. นักเรยีนรว่มกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัผลการทำกิจกรรม โดยถามคำถามหลังทำ
กิจกรรมดังนี ้

การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้รู้จักการแบ่งงานกัน   
และแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้วิธีเรียน และการ
ร่วมมือทำงานเป็นทีม 
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  2.1 รากของต้นหอมมีลักษณะอย่างไร (เปน็เส้นฝอย ๆ อยู่เป็นกระจุก) 
  2.2 รากของต้นผกัชีมีลักษณะอย่างไร (เปน็เส้นยาวใหญ่ 1 เส้น และมีเสน้เล็ก ๆ แตกออกมา) 
  2.3 รากของต้นหอมและต้นผักช ีมีลักษณะเหมือนกนัหรือแตกต่างกัน (มีลักษณะแตกตา่งกัน) 
  2.4 พืชชนิดใดที่มีรากคล้ายต้นหอม (ตัวอย่างคำตอบ ต้นมะพร้าว และต้นหญ้า) 
 จากนั้นให้นักเรยีนตอบคำถามหลังทำกิจกรรมในใบงาน 
 3. ให้นักเรยีนรว่มกันสรุปผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับรากของพืช 
 4. ให้นักเรยีนเขียนแผนภาพความคดิเกี่ยวกบัตัวอย่างของพืชที่มีรากฝอยและรากแก ้
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 

นักเรียนหาภาพพืชจากหนังสือพิมพ์เก่าวารสาร อินเตอร์เน็ต หรือวาดภาพด้วยตนเองจากนั้นจำแนก
ประเภทของพืชโดยใช้ลักษณะรากเป็นเกณฑ์แล้วจัดทำเป็นสมุดภาพ  
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. นักเรียนตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรียนมาในวันนี้มีจดุเด่น จุดบกพร่องอะไรบ้างมี
ความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด ให้ระบุ  

2. นักเรียนประเมินตนเอง โดยพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี ้
  • สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 • นักเรียนมีส่วนรว่มกิจกรรมในกลุม่มากน้อยเพียงใด 
 • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกจิกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 • นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ เพียงใด 
 • นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมทั่วไปได้ 

อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 
   3. ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ประเมินภาพวาดและระบายสี และประเมินคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมนิตามสภาพจริง   
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  1.) ตัวอย่างรากพืช ทั้งของจริงและรูปภาพ  
     2.) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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9. ทักษะกระบวนการ 
  1. ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
  
11. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 

 1. ระบุชนิดของราก
ตามลักษณะได้ (K) 
 2. จำแนกประเภท
ของพืชตามลักษณะ
รากของพืชได้ (P)   
  3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ 
ช่างสังเกต   ช่างคิด  
ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่
มีความกระตือรือร้น
ในการเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้ทักษะ
ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map 
, Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70           
ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์
ที่ด ี
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งท่ีถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ไม่ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวาง
แผนการสำรวจและ
กำหนดภาระงานไม่
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาด
ความกระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนขาด
ความชัดเจน 

12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
       ภาพรากต้นหญ้าและรากต้นถ่ัวเขียว
แสดงให้นักเรียนพิจารณาพร้อมนำการ
อภิปราย 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสังเกต การจำแนก 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
      นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง ลักษณะของ
รากและประเภทของราก เพื่อจำแนกลักษณะ
ของรากพืชพร้อมบันทึกผลการทำกิจกรรม 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน
เพื่อค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์   
เรียนรู้แก้ปัญหา การสำรวจ 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - การสืบค้นข้อมูล 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสร ุป กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
   นักเรยีนหาภาพพืชจากหนังสือพิมพ์เก่า
วารสาร อินเตอร์เน็ต หรือวาดภาพด้วยตนเอง
จากนั้นจำแนกประเภทของพืช 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - การสืบค้นข้อมูล    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                   เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประโยชน์ของรากพืช                                    เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  
สอนวันที่....................... เดือน............................................................................ พ.ศ................................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน                     
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่างๆ 
อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์            
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2 บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู ่
 
2. สาระสำคัญ 
 ประโยชน์ของราก คือ ช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารจากดินขึ้นสู่ลำต้น และช่วยยึดลำต้นไม่ให้พืช            
โค่นล้มได้ง่าย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

- ประโยชน์ของรากพืชที่มีต่อพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบชุนิดของรากตามลักษณะได้ (K) 
 2. บอกประโยชน์ของรากได้ (P) 
 3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
  



๓๐ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
    1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของรากพืช  
  2. ถามคำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนดังนี้  

  -  รากของพืชมีประโยชน์อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เป็นอาหาร ทำยารักษาโรค)  
      - รากของพืชมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ พืชบางชนิดมีรากขนาดใหญ่ บาง
ชนิดมีรากขนาดเล็ก)  

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหนา้ที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 

2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม ศกึษา เรื่อง ประโยชน์ของรากพืช จากวีดีทัศน ์ใน YouTube 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

วีดีทัศน ์ใน YouTube จาก  https://www.youtube.com/watch?v=zB8MRajeE0Q&t=273s 
  

การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้รู้จักการ            
แบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้
วิธีเรยีนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

https://www.youtube.com/watch?v=zB8MRajeE0Q&t=273s


๓๑ 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  
 2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของรากพืช 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
  นักเรียนสำรวจพชืในท้องถ่ินที่นักเรียนสนใจ จากนัน้วาดภาพและระบายสีพืชในท้องถิ่นชนิดนั้น จัดทำ
เป็นสมุดภาพ พร้อมทั้งระบุประโยชน์ของรากพืช 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน 
  1. นักเรียนตรวจสอบหรือประเมนิขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรียนมาในวันนี้มีจุดเด่น จุดบกพร่องอะไรบ้างมี
ความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด ให้ระบุ  
  2. นักเรียนประเมินตนเอง โดยพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี ้
  • สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  • นักเรียนมีส่วนรว่มกิจกรรมในกลุม่มากน้อยเพียงใด 
  • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  • นักเรียนพึงพอใจกบัการเรียนในวนันี้หรือไม่ เพียงใด 
  • นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไป           
ได้อย่างไร  
 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์
ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 
    3. ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน ประเมินภาพวาดและระบายสี และประเมินคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริง   
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ตัวอย่างรากพืช ทั้งของจริงและรูปภาพ  
2. วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=zB8MRajeE0Q&t=273s 
3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   

  

https://www.youtube.com/watch?v=zB8MRajeE0Q&t=273s
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9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
  1. ระบชุนิดของราก
ตามลักษณะได้ (K) 
  2. บอกประโยชน์ของ
รากได้ (P) 
   3. เปน็ผู้ใฝเ่รียนรู้ ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือรน้ในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 
 

1. ตรวจการบนัทกึผลการ
ทำกิจกรรม /การทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ Concept 
map , Mind Mapping 
(ถ้ามี) 
4. ประเมินชิน้งาน
นักเรยีน 
5. ตรวจเชค็การใช้ทักษะ
ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมนิชิน้งาน
นักเรยีน 
5.แบบบนัทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1. การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และชิน้งาน 
ถูกต้องชัดเจน สรา้งสรรค ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
6. มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ด ี

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
       ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่ของรากพืช 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสังเกต การจำแนก 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
      นักเรียนแตล่ะกลุ่ม ศึกษา 
เรื่อง ประโยชน์ของรากพืช จากวี
ดีทัศน์ ใน YouTube 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - การสืบค้นข้อมูล   วีดีทัศน์ ใน YouTube 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื ่อนนักเรียนเพื ่อค้นหา
คำตอบ  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู ้แก้ปัญหา 
การสำรวจ 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - การสืบค้นข้อมูล    

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลง
ข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอ
ผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกัน
วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปสิ่งที่
เข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
   นักเรยีนสำรวจพืชในท้องถ่ินที่
นักเรียนสนใจ จากนั้นวาดภาพ
และระบายสีพชืในท้องถ่ินชนิด
นั้น จัดทำเป็นสมุดภาพ พร้อมท้ัง
ระบุประโยชน์ของรากพืช 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - การสืบค้นข้อมูล    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                    เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลักษณะของลำต้น              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่........................... เดือน..................................................................... พ.ศ....................................                     
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
 พืชซึ่งมีขนาดและลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ ลำต้นตรง ลำต้นเป็นพุ่ม ลำต้นพันกับสิ่งต่าง ๆ ลำต้น
อ่อนเลื้อยบนดิน และลำต้นมีข้อปล้อง 
  การจำแนกประเภทพืชตามลักษณะลำต้นเป็นเกณฑ์ สามารถจำแนกได้ดังนี้    
  1. ลำต้นตรง เช่น ต้นลองกอง ต้นชมพู่ ต้นมะขาม เป็นต้น 
  2. ลำต้นเป็นพุ่ม เช่น ต้นดาวเรือง ต้นเข็ม เป็นต้น 
  3. ลำต้นพันกับสิ่งต่าง ๆ เช่น ต้นมะระ ต้นตำลึง เป็นต้น 
  4. ลำต้นอ่อนเลื้อยบนดิน เช่น ต้นฟักทอง ต้นแตงโม เป็นต้น 
  5. ลำต้นมีข้อปล้องชัดเจน เช่น ต้นอ้อย ต้นไผ่ เป็นต้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

- ลักษณะของลำต้นพืช 
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4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. จำแนกประเภทของพืชตามลักษณะของลำต้นพืชได้ (P) 
 2. บอกความแตกต่างของลักษณะลำต้นของพืชได้ (K)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
    1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของรากพืช  
  2. นักเรียนตอบคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี ้
  - ลำต้นของพืชมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ลำต้นของพืชเป็นส่วนประกอบหนึ่งของพืช พืช 
                     บางชนิดมีลำต้นใหญ่ตั้งตรง บางชนิดมีขนาดกลางเป็นพุ่ม บางชนิดมีลำต้นอ่อน)  
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 

2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม ศกึษา ลักษณะต้นพชืแบบต่างๆ จากภาพหรืออินเตอรเ์น็ต 
 

 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างลักษณะลำต้นพืชแบบต่าง ๆ 

การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้รู้จัก               
การแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กกอ่น สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21    
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 



๓๙ 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  
 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยถามคำถามหลังทำ
กิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 พืชที่มีลำต้นใหญ่ตั้งตรง คือต้นอะไร (ต้นมะพรา้ว) 
  2.2 พืชที่มีลำต้นขนาดเล็กอยู่เป็นพุ่ม คือต้นอะไร (ต้นเข็ม) 
  2.3 พืชที่มีลำต้นพันกับสิ่งต่าง ๆ คือต้นอะไร (ต้นตำลึง) 
  2.4 พืชที่มีลำต้นเลื้อยบนดิน คือต้นอะไร (ต้นฟักทอง) 
  2.5 พืชทีโ่รงเรียนของเรา มีลักษณะลำต้นแตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ต้นมะม่วงลำ
ต้นใหญ่ ตั้งตรง ต้นชบาลำต้นเป็นพุ่ม) 
  2.6 ลำต้นของพืชมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้าง (พืชบางชนิดลำต้นใหญ่ตั้งตรง บางชนิด
ลำต้นเป็นพุ่ม บางชนิดลำต้นพันกับสิ่งต่าง ๆ และบางชนิดมีลำต้นอ่อนเลื้อยบนดิน) 
 จากนั้นนักเรียนตอบคำถามหลังทำกิจกรรมในใบงาน 
 3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะลำตน้ของพืช 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
   นักเรียนสำรวจลำต้นพืชพืชในท้องถิ่นของนักเรียน จากนั้นวาดภาพและระบายสีลักษณะลำต้นพืชใน
ท้องถิ่นชนิดนั้น จัดทำเป็นสมุดภาพ  
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  สิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูใ้นวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
 
 



๔๐ 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพต้นพืช ที่มีลำต้นแตกต่างกัน เช่น ต้นตำลึง ต้นไผ่ ต้นทุเรียน ต้นผักบุ้ง ต้นข่า  
2. ใบงานเรื่อง ลักษณะของลำต้น 

     3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 

1. จำแนกประเภท
ของพืชตามลักษณะ
ของลำต้นพืชได้ (P) 
2. บอกความ
แตกต่างของลักษณะ
ลำต้นของพืชได้ (K)  
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้
ช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย และเป็นผู้
ที่มีความ
กระตือรือร้นในการ
เสาะแสวงหาความรู้ 
(A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map, Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1. การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map, 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์               
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
6. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม      
มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ด ี

 
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 เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๔๑ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 



๔๒ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

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. ทักษะกระบวนการ 
  1. ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
       ทบทวนความรู้เกี่ยวกับประโยชน์
ของรากพืช 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
      ศึกษา ลักษณะต้นพืชแบบต่างๆ จาก
ภาพหรืออินเตอร์เน็ต 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - การสืบค้นข้อมูล    
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
   นักเรยีนสำรวจลำต้นพืชพืชในท้องถิ่น
ของนักเรยีน  จากนั้นวาดภาพและระบาย
สีลักษณะลำต้นพชืในท้องถิ่นชนิดนัน้ 
จัดทำเป็นสมุดภาพ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - การสืบค้นข้อมูล    
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต           เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หน้าที่ของลำต้น                 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....................................... เดือน....................................................................  พ.ศ........................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4.ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
 ลำต้นพืช มีหน้าที่สำคัญคือ ช่วยลำเลี้ยงน้ำและแร่ธาตุไปยังไปเพื่อใช้ในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วย
แสง และเมื่อสังเคราะห์แสงเสร็จ ช่วยลำเลี้ยงสารอาหารจากใบไปยังส่วนต่างๆของพืช นอกจากนี้ลำต้นยังช่วย
ชูกิ่งก้าน ใบ ดอก ให้ได้รับแสงแดด  
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ประโยชน์ของลำต้นพืช 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกหน้าที่ของลำต้นได้ (K) 
 2. อธิบายความสำคัญของลำต้นที่มีต่อการดำรงชีวิตของพืชได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที ่
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ทา่ทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
    1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของต้นพืชแบบต่างๆ  โดยการบอกถึง
ลักษณะของพืชดังต่อไปนี้ เช่น 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 2 . นักเรียนร่วมกันสนทนา พูดคุยในประเด็ดดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 
  

การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้รู้จัก
การแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กกอ่น สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21  
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

ลำต้นพืชมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร 
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2.นักเรียนรว่มกันศึกษาบทเรียน เรื่อง หน้าที่ของรากจาก วีดีทัศน ์ใน YouTube เชน่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จากhttps://www.youtube.com/watch?v=HuXH_Z_Nz9o&t=442s 

  
  3. นักเรยีนทำกิจกรรมเรื่อง หน้าทีข่องลำต้น (การลำเลี้ยงน้ำของลำตน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพจาก YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=yw2i-4BkMng 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  
 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยถามคำถามหลังทำ
กิจกรรม ดังนี้ 
  - นักเรียนใช้แว่นขยายส่องเห็นอะไรในลำต้นและใบของต้นผักกระสัง (เห็นสีแดง) 
  - รากดูดน้ำสีแดงไปยังส่วนไหนของต้นผักกระสัง (ใบและลำต้น) 
  - ส่วนใดของพืชที่ช่วยลำเลียงน้ำจากรากไปยังใบของพืช (ลำต้น) 
  -  ลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไร (ลำเลียงน้ำจากรากไปสู่ใบ)  
 จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามหลังทำกิจกรรมในใบงาน  
 3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของลำต้นพืช 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
 นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็นโดยครูถามคำถามดังนี้ 
   - นักเรียนคิดว่า ลำต้นของพืชทุกชนิดทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร 

https://www.youtube.com/watch?v=HuXH_Z_Nz9o&t=442s
https://www.youtube.com/watch?v=yw2i-4BkMng
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ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  สิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูใ้นวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพต้นพืช ที่มีลำต้นแตกต่างกัน เช่น ต้นตำลึง ต้นไผ่ ต้นทุเรียน ต้นผักบุ้ง ต้นข่า  
2. วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=HuXH_Z_Nz9o&t=442s 

3. ภาพจาก YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=yw2i-4BkMng 
     4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. บอกหน้าที่ของลำ
ต้นได้ (K) 
2. อธิบายความสำคัญ
ของลำต้นที่มีต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชได้  
(P)     
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต   ช่างคิด  ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , 
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 

1. การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70   
ขึ้นไป 

https://www.youtube.com/watch?v=HuXH_Z_Nz9o&t=442s
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5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

6. แบบสังเกตพฤติกรรม 6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางสว่น 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

10. ทักษะกระบวนการ 
  1. ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 



๕๑ 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
       การทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของต้นพืช
แบบต่าง ๆ  โดยการบอกถึงลักษณะของพืช 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
      - ตัวอย่างวดีีทัศน์ ใน YouTube จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=HuXH_Z_Nz9o&t=442s 

    - นักเรียนทำกิจกรรมเรื่อง หนา้ที่ของลำต้น (การ
ลำเลี้ยงน้ำของ          ลำต้น) 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - วีดีทัศน์ ใน YouTube  
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื ่อนนักเรียน
เพื่อค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
     นกัเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็นโดยครูถาม
คำถาม 
            - นักเรยีนคิดว่า ลำตน้ของพืชทุกชนิดทำ
หน้าทีเ่หมือนกันหรือไม่ อย่างไร 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา 

https://www.youtube.com/watch?v=HuXH_Z_Nz9o&t=442s
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต           เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รูปร่างลักษณะของใบ            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
วันที่.................................... เดือน.......................................................................  พ.ศ...............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
 ใบพืชแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป เช่นขอบใบหยัก  ใบเรียวแหลม  ใบเป็นแฉก  
สีเขียว 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ลักษณะต่างๆ ของใบ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกรูปร่างลักษณะของใบพืชได้ (K) 
 2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของใบพืชได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
 



๕๔ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
   นักเรียนศึกษา สังเกตใบพืช 2 ชนิด คือ ใบกล้วย และใบหญ้า จากนั้นตอบคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด 
ดังนี้ 
  - ใบพืชทั้งสองมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ แตกต่างกัน  
ใบกล้วยมีรูปใบกว้าง ขอบเรียบ สีเขียว ใบหญ้า มีใบเรียวเล็ก สีเขียว) 

- ใบของพืชมีลักษณะอย่างไร (ใบของพืชเป็นใบสีเขียว มีรูปร่างแตกต่างกัน เช่น ใบกล้วย รูปใบ  
กว้าง ขอบเรียบ ใบหญ้า มีรูปใบเรียวเล็ก) 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการตา่ง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี ้
   1.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาลักษณะใบไม้รูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้รู้จัก
การแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กกอ่น สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21  
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 



๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยา่งภาพจาก  https://www.panmai.com/Leaf/Leaf.shtml  และ  https://th.wikipedia.org/wiki 

 
           เมื่อนักเรียนศึกษา ลกัษณะต่างๆ ของใบไม้แล้วนักเรยีนรวมกันตอบคำถามต่อไปนี ้ 
             - ใบพืชแต่ละชนิดที่นักเรียนได้ศึกษามีลักษณะอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบของนักเรียนแต่ละ 
คน แตกต่างกันออกไปตามการวิเคราะห์) 

 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ให้ผู้แทนนักเรยีนออกมานำเสนอการศึกษาลักษณะใบไม้หน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรมดังนี้ 
   - ใบของพืชส่วนใหญ่มีสีอะไร (ตัวอย่างคำตอบ สีเขียว) 
   - ใบของพืชมีรูปร่างลักษณะอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ แบน กว้าง ยาว ขอบใบเรียบ) 
   - ใบของพืชแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน (ตัวอย่างคำตอบ บางชนิด 
 เหมือนกันบางชนิดต่างกัน) 
  3. นักเรยีนรว่มกนัสรปุเรื่อง ลักษณะของใบไม ้
  
ขั้นที่ 4 ขยายความรู ้
   นักเรียนวาดภาพใบไม้แบบต่าง ๆ  
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 

https://www.panmai.com/Leaf/Leaf.shtml
https://th.wikipedia.org/wiki


๕๖ 
 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการใหค้รูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.) ภาพใบกล้วย และใบหญ้า   
2.) ตัวอย่างภาพจาก  https://www.panmai.com/Leaf/Leaf.shtml 
  และ  https://th.wikipedia.org/wiki 

    3.) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
  1. บอกรูปร่างลักษณะ
ของใบพืชได้ (K) 
  2. เปรียบเทยีบความ
เหมือนและความแตกต่าง
ของใบพืชได้  (P)    
   3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ ช่าง
สังเกต   ช่างคิด  ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , 
Mind Mapping (ถ้า
มี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
  

https://www.panmai.com/Leaf/Leaf.shtml
https://th.wikipedia.org/wiki


๕๗ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา
บางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 
ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 
พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 
น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๕๘ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาด
ความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนดภาระ
งานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวาง
แผนการสำรวจและ
กำหนดภาระงานไม่
ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาด
ความกระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนขาด
ความชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 



๕๙ 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

 
 
  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
       นักเรียนศึกษา สังเกต ใบพืช 2 ชนิด คือ 
ใบกล้วย และใบหญ้า พร้อมตอบคำถาม 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสังเกต การจัดจำแนก 
 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
      นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศกึษาลักษณะ
ใบไม้ พร้อมตอบคำถาม 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร ียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
     นกัเรียนวาดภาพใบไม้แบบ ตา่งๆ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สื่อความหมาย 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                    เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ประโยชน์ของใบ                        เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  
สอนวันที่.............................. เดือน....................................................................... พ.ศ...............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
 ภายในพืช มีสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลล์ มีหน้าทีใ่นการสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารให้กับพืช  
นอกจากนี้พืชยังสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เรา ได้แก่ ใช้ทำอาหาร เช่น ใบตำลึง ใบผกักาด เป็นต้น  ใช้เป็นยา
รักษาโรค เช่น ใบว่านหางจระเข้ ใบชะพลู เป็นต้น  ใช้ประดับตกแต่ง เช่น ใบพลูด่าง ใบโกสน เป็นต้น  ใช้ห่อ
อาหาร เช่น ใบบวั ใบกลว้ย เป็นตน้ 
3. สาระการเรียนรู้ 

ประโยชน์ของใบพืช 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกประโยชน์ของใบพืชได้ (K) 
 2. อธิบายการทำงานของใบพืชได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  

1. นักเรียนชิมขนม ข้าวเหนียวสังขยาที่ห่อด้วยใบตองมา  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพจาก  https://taladbangyai.com/general-knowledge/10-thai-dessert-delicious/ 
 
  พร้อมท้ังนำการอภิปรายโดยใช้คำถาม  ดังนี้ 
  - ใบพืชทีน่ักเรียนเห็นนี้คือใบอะไร (ตัวอย่างคำตอบ ใบตอง หรือใบกลว้ย) 
  - ใบพืชนี้กำลังทำหน้าที่อะไร (ตัวอย่างคำตอบ ห่ออาหาร) 
  - ใบพืชนอกจากห่ออาหารแล้วยังสามารถทำประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีกหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ             
ทำประโยชน์อื่นได้อีก)  
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษา ศึกษา วดีีทัศน์  จาก YouTube เรื่อง ลักษณะของใบพืช 
 
   
 
 
 
 
 

วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก  https://www.youtube.com/watch?v=HfU25QGO41s 
 นักเรียนรว่มกันทบทวนบทเรียน โดยการบอกลักษณะของใบพืชจากการได้ศึกษาใน วีดีทัศนท์ี่ผ่านมา 
  

https://taladbangyai.com/general-knowledge/10-thai-dessert-delicious/
https://www.youtube.com/watch?v=HfU25QGO41s
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ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหนา้ที่ ..............................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา ศึกษา วีดีทัศน์ จาก YouTube เรื่อง ประโยชน์ของใบพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก  https://www.youtube.com/watch?v=jmYNoNephDU            
 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ให้ผู้แทนนักเรยีนออกมานำเสนอการศึกษาประโยชน์ของใบพืช หน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรมดังนี้ 
   - สีเขียวในใบพชืมีประโยชน์อย่างไร   
   - ใบพืชมปีระโยชน์ต่อพืชอย่างไร   
   - ใบพืชมปีระโยชน์ต่อคนเราอย่างไรบ้าง 
   3. นักเรยีนรว่มกนัสรปุเรื่อง ลักษณะของใบไม้  
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
  นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาจัดกระทำและสื่อความหมายเสียใหม่ในรูปแบบของ  Concept map , Mind 
Mapping หรือการวาดภาพประกอบ  
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
 1. ให้นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี ้

การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้รู้จัก
การแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กกอ่น สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 
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   -  สิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูใ้นวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการใหค้รูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 

7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ขนม ข้าวเหนียวสังขยาท่ีห่อด้วยใบตองมา 

   2. วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=HfU25QGO41s 
   3. วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=jmYNoNephDU           
  4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   

9. การวัดและประเมินผล  
จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. บอกประโยชน์ของ
ใบพืชได้ (K) 
2. อธิบายการทำงาน
ของใบพืชได้  (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ (A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม /การทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบฝึกหัด
ท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ Concept 
map , Mind Mapping 
(ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้ทักษะ
ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้าย
กิจกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมิน
ชิ้นงานนักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept 
map , Mind Mapping 
และชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์
ที่ด ี
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย            
ไม่ครบถ้วน              
บันทึกข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูดแสดง

ความคิดเห็นและโต้แย้ง
ในสิ่งที่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๖๖ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
  



๖๗ 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียนชิมขนม ข้าวเหนียวสังขยา
ที่ห่อด้วยใบตองมา 

- นักเรียนรว่มกันศกึษา ศึกษา วีดี
ทัศน์  จาก YouTube เรื่อง 
ลักษณะของใบพืช 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสังเกต การจัดจำแนก การวิเคราะห์ 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - วีดีทัศน์  จาก YouTube  

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
      นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันศกึษา วีดี
ทัศน์  จาก YouTube เรื่อง ประโยชน์ของ
ใบพืช 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - วีดีทัศน์  จาก YouTube  
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อค้นหา
คำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้แก้ปัญหา 
การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
     นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาจัดกระทำและ
สื่อความหมายเสียใหม่ในรูปแบบของ  
Concept map , Mind Mapping  หรือ 
การวาดภาพประกอบ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สื่อความหมาย  การจัด
กระทำข้อมูล 



๖๘ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๖๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                    เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ลักษณะของดอก                        เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  
สอนวันที่.............................. เดือน.......................................................................  พ.ศ..............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
 ดอกไม้ เป็นส่วนประกอบของพืช มีรูปร่างลักษณะและขนาดแตกต่างกัน ดอกไม้มีสีต่าง ๆ บางชนิดมี
กลิ่นหอม บางชนิดไม่มีกล่ินหอม หน้าที่ของดอกไม้ คือ สืบพันธุ ์
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ลักษณะดอกไม ้
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกลักษณะดอกไม้ได้ (K) 
 2. สำรวจ จำแนก ลักษณะของดอกไม้ได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
 



๗๐ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
   นักเรียนร้องเพลง  ดอกลั่นทม พร้อมกับทำท่าประกอบ 
 
 
 
 
  
นักเรียนรว่มกันตอบคำถามต่อไปนี้ 
    - ดอกไม้ในเพลงมีชื่อว่าดอกอะไร และลักษณะอย่างไร (ตัวอยา่งคำตอบ ดอกล่ันทม มีสีขาว  
มีกล่ินหอม) 
    - นักเรียนรู้จักดอกไม้อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ดอกเข็ม ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบัว) 
    - ดอกไม้ที่นักเรียนรู้จักมีสีอะไร (ตัวอย่างคำตอบ ดอกเข็มสีแดง ดอกกุหลาบสีแดง  
ดอกมะลิสีขาว ดอกบัวสีชมพู) 
   - ดอกไม้ที่นักเรียนรู้จักมีกลิ่นหอมหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ มีทั้งมีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอม 
เช่น ดอกเข็มไม่มีกลิ่นหอม ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบัวมีกลิ่นหอม) 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 

 
 

การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้รู้จัก
การแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กกอ่น สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

เพลง ดอกลั่นทม 
เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น   

เด็ดเช้า  เด็ดเย็น ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดม เด็ดดม 
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  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษารูปดอกไม้ และความรู้เรื่องลักษณะของดอกไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3. นักเรียนแต่ละคน รับตัวอย่างดอกไม้ไปกลุ่มละ 1 ตัวอย่าง (อาจเป็นรูปภาพหรือดอกไม้ของจริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. หลังจากนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับดอกไม้ไปแล้ว ให้นักเรียนร่วมกัน ทำกิจกรรม และวิเคราะห์ข้อมูล
ในประเด็นดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ให้ผู้แทนนักเรยีนออกมานำเสนอการศึกษาลักษณะของดอกไม้ หน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรมดังนี้ 
   - อวัยวะใดที่ใช้สงัเกตสีและกลิ่นของดอกไม้ (ตัวอย่างคำตอบ ตาใช้สังเกตสี จมูกใช้             
สังเกตกลิ่น) 

 
บอกลักษณะของดอกไม้พร้อมกับจัดจำแนกประเภทของดอกไม้ 

ออกเป็นกลุ่มๆ ตามเกณฑ์ที่นักเรียนตั้งขึ้นเอง 
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   - ลักษณะของดอกไม้ท่ีสังเกตได้ มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ มีสี กลิ่น กลีบดอกหนา               
กลีบดอกชั้นเดียว กลีบดอกหลายชั้น) 
  - ดอกไม้ต่างชนิดกันมีอะไรต่างกันบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ สี กลิ่น ขนาด รูปร่าง) 
  - ประโยชน์ของดอกไม้มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ให้กลิ่นหอม จัดแจกัน ประดบัสวยงาม
บูชาพระ ร้อยพวงมาลัย)  
  3. นักเรยีนรว่มกนัสรปุเรื่อง ลักษณะของดอกไม ้
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
    นักเรียนศึกษาดอกไม้ท่ีอยู่ภายในโรงเรียนของตนเอง  พร้อมบอกชื่อ และลักษณะของดอกไม้
ชนิดนั้น ๆ  
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  สิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูใ้นวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. รูปดอกไม้ชนิดต่างๆ 
   2. ตัวอย่างดอกไม้ชนิดต่างๆ 
   3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. บอกลักษณะ
ดอกไม้ได้ (K) 
2. สำรวจ จำแนก 
ลักษณะของดอกไม้ได้  
(P)    
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , 
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์ 
ร้อยละ 70  ขึน้ไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งท่ีถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 
มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง

ภาระหน้าที่ได้ทุกคน 
มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามขั้นตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
นักเรียนร้องเพลง  ดอกลั่นทม พร้อมกับ
ทำท่าประกอบ พร้อมตอบคำถาม 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสังเกต การจัดจำแนก การวิเคราะห์ 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนแต่ละคน รับตัวอย่างดอกไม้

ไปกลุ่มละ 1 ตัวอย่าง (อาจเป็น
รูปภาพหรือดอกไม้ของจริง) 

- นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันศึกษารูป
ดอกไม้ และความรู้เรื่องลักษณะของ
ดอกไม้ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล  
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร ียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 



๗๖ 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
     นักเรียนศึกษาดอกไม้ที่อยู่ภายใน
โรงเรียนของตนเองพร้อมบอกชื่อและ
ลักษณะของดอกไม้ชนิดนั้น ๆ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสืบค้น สังเกต สำรวจ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สื่อความหมาย  การจัดกระทำข้อมูล 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๗๘ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                     ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                    เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ประโยชน์ของดอก              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่....................................... เดือน............................................................ พ.ศ................................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 

ดอกไม้ หน้าที่ที่สำคัญ คือ สืบพันธุ ์ นอกจากนี้มนุษย์เรายังสามารถนำดอกไม้มาใช้ประโยชน์ได้เช่น 
ประดับตกแต่ง ไหว้บชูา  มาประกอบอาหาร  เป็นสื่อแทนความรักความปรารถนาดี 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ประโยชน์ของดอกไม้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกหน้าที่ของดอกไม้ได้ (K) 
 2. อธิบายประโยชน์ของดอกไม้ได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
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      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
  1.  นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงประกอบท่าทาง เพลง ดอกไม้  ใน วีดีทัศน์จากYouTube  
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=7Id_Lv7xh1E 
    
 2. นักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา โดยการตอบคำถามต่อไปนี้  
   - เราใช้อวัยวะใดในการสังเกตสีและกลิ่นของดอกไม้ (ตัวอย่างคำตอบ ตาใช้สังเกตสี จมูกใช้ 
สังเกตกลิ่น) 
   - ลักษณะของดอกไม้ท่ีสังเกตได้ มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ มีสี กลิ่น กลีบดอกหนา กลีบ 
ดอกชั้นเดียว กลีบดอกหลายชั้น) 
  -  ดอกไม้ต่างชนิดกันมีอะไรต่างกันบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ สี กลิ่น ขนาด รูปร่าง) 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
     1. นักเรยีน ร่วมกันศึกษาเรื่องประโยชน์ของดอกพืช  ใน วีดีทัศน์จากYouTube  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=cURTGwfGnnE 

  2. นักเรียน ทำใบงาน เรื่อง ลักษณะและประโยชน์ของดอกไม้ จากข้อมูลในวีดีทัศน์ใน YouTube ที่ได้
ศึกษา  

https://www.youtube.com/watch?v=7Id_Lv7xh1E
https://www.youtube.com/watch?v=cURTGwfGnnE
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ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ให้ผู้แทนนักเรยีนออกมานำเสนอการศึกษาลักษณะและประโยชน์ของดอกไม้ หน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรมในประเด็น ประโยชน์ของดอกไม้ 
  3. นักเรยีนรว่มกนัสรปุเรื่อง ลักษณะและประโยชนข์องดอกไม ้
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
    นักเรียนแต่งนิทานเกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้และออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  สิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูใ้นวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=7Id_Lv7xh1E 
   2. ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=cURTGwfGnnE 
   3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
  1. บอกหน้าที่ของ
ดอกไม้ได้ (K) 
  2. อธิบายประโยชน์
ของดอกไม้ได้  (P)   
  3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ช่างสังเกต ช่างคิด ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 
 
 
 

3. ตรวจการทำ 
Concept map , 
Mind Mapping (ถ้า
มี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 
3. การทำ Concept 
map , Mind Mapping 
และชิ้นงาน ถูกต้อง
ชัดเจน สร้างสรรค์ ร้อย
ละ 70   ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ 
ที่ด ี

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จ
ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน 
บันทึกข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน       
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ไม่ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนดภาระ
งานได้ 

ขาดการวาง
แผนการสำรวจและ
กำหนดภาระงานไม่
ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาด
ความกระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 
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การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียน ร่วมกันรอ้งเพลงประกอบ
ท่าทาง เพลง ดอกไม้  ใน วีดีทัศนจ์าก
YouTube 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา ท่าทาง 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      วีดีทัศน์จากYouTube  

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียน ร่วมกันศึกษาเรื่องประโยชน์

ของดอกพืช  ใน วีดีทัศน์จาก 
YouTube .  

- นักเรียน ทำใบงาน เรื่อง ลักษณะและ
ประโยชน์ของดอกไม้ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล  YouTube . 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 
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ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
     นักเรียนแต่งนิทานเกี่ยวกับประโยชน์ของ
ดอกไม้และออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสืบค้น สังเกต สำรวจ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สื่อความหมาย  การจัดกระทำข้อมูล 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                    ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                   เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ผลและเมล็ดของพืช             เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่................................. เดือน............................................................................ พ.ศ.......................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 

2. สาระสำคัญ 
  ผลเป็นส่วนประกอบของพืช มีรูปร่าง ลักษณะขนาดและสีสันต่างๆ  กัน บางชนิดคนรับประทานไม่ได้ 
แต่เป็นอาหารของสัตว์ได้ บางชนิดคนรับประทานได้ 
  เมล็ดเป็นส่วนหนึง่ของพืชอยู่ภายในผล เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีขนาดและลักษณะแตกต่างกัน      เมล็ด
ทำหน้าที่ขยายพันธุ ์
 

3. สาระการเรียนรู้ 
ผลและเมล็ดพืช 

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกลักษณะของผลและเมล็ดพืชได้ (K) 
 2. อธิบายหน้าทีแ่ละประโยชน์ของผลและเมล็ดพืชได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
  6. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  

1. นักเรียน ร่วมกันรอ้งเพลง  ผลไม้  Fruit Song  ในวดีีทัศน์ จากYouTube  
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=vuMke-12Thc 
    2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี ้
   - ผลไม้ที่กล่าวถึงในเพลงมีผลไม้อะไรอยู่บ้าง (ตัวอย่างคำตอบ องุ่น แอปเปิล ส้ม กล้วย)  
   - ผลไม้มีลักษณะอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ลูกกลม ลูกยาว ผิวเรยีบ ผิวขรุขระ กลิน่หอม) 
  -  ผลไม้มีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ สี กลิ่น ขนาด รูปร่าง) 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
     1.  นักเรียน ร่วมกันศึกษา ผลไม้ และเมล็ดพืชชนิดต่างๆ ทั้งจากรูปภาพ และจากของจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vuMke-12Thc
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  2.  นักเรียนร่วมกันศึกษาเรื่องเมล็ดและผลไม้ ในวีดีทัศน์จาก YouTube  
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA 
   
  3. นักเรียนทำใบงาน จากข้อมูลในวีดีทัศน์ใน YouTube ที่ได้ศึกษาในประเด็น 
 
 
 

ตัวอย่างรูปจาก   http://www.papaidoo.com/news/4143  

     https://www.aksarabookshop.com/home 

ลักษณะของเมล็ด และผลไม้ ที่นักเรียนรู้จัก 

https://www.youtube.com/watch?v=69VM1CPJwyA
http://www.papaidoo.com/news/4143
https://www.aksarabookshop.com/home
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ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ให้ผู้แทนนักเรยีนออกมานำเสนอการศึกษาลักษณะและประโยชน์ของเมล็ดและผลไม้ หน้าชั้น
เรียน  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรม ในประเด็น ของเมล็ดและผลไม้ 
  3. นักเรยีนรว่มกนัสรปุเรื่อง ลักษณะและประโยชนข์องดอกไม้ 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
  นักเรียนหาคำศพัท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ชนิดต่างๆ  
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
   1. ให้นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี ้
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
  2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=7Id_Lv7xh1E 
   2. ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=cURTGwfGnnE 
   3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
  1. บอกลักษณะของผลและ
เมล็ดพืชได้ (K) 
  2. อธิบายหน้าที่และ
ประโยชน์ของผลและเมล็ด
พืชได้  (P)  
  3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ ช่าง
สังเกต   ช่างคิด  ช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความกระตือ 
รือร้นในการเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , 
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept 
map , Mind Mapping 
และชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ             
70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์
ที่ด ี

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งท่ีถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได ้

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 
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เป็นไปตามผล
การสังเกต 

เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียน ร่วมกันรอ้งเพลง  ผลไม้  Fruit 
Song  ในวีดีทัศน ์จากYouTube 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา ท่าทาง 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      วีดีทัศน์จากYouTube  

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียน ร่วมกันศึกษา ผลไม้ และเมล็ดพืช

ชนิดต่างๆ ทั้งจากรูปภาพ และจากของจริง  
- นักเรียน ร่วมกันศึกษาเรื่องเมล็ดและผลไม้  

ใน วีดีทัศน์จากYouTube 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล  YouTube . 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
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ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
     นักเรียนหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ผลไม้ชนิดต่างๆ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสืบค้น สังเกต สำรวจ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สื่อความหมาย  การจัดกระทำข้อมูล 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   -คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ชนิดต่างๆ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                    เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช             เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่............................... เดือน....................................................................... พ.ศ..............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  พืชเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีโครงสร้างภายนอก ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล แต่ละส่วนทำหน้าที่
แตกต่างกัน  ใบของพืชมีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง ลำต้นทำหน้าที่ทำให้ต้นตั้งตรง รากมีหน้าที่ดูดน้ำ และธาตุ
อาหารในดิน ช่วยยึดลำต้นไว้ ดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์เพื่อสร้างเมล็ดขึน้มา ผลจะมีเมล็ดที่มีหน้าที่ในการ
ขยายพันธุ์พืช 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ  ของพืช 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุสว่นประกอบต่างๆ ของพืชได้ (K) 
 2. บอกหน้าที่และประโยชน์ของส่วนประกอบต่างๆ ของพืชได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
  6. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
  1. นักเรยีนรว่มกนัร้องเพลงประกอบท่าทางตามจินตนาการ เพลงสว่นประกอบของพชื จาก YouTube  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=1LbHmzw31rA&t=19s 
 

  2. นักเรยีนศกึษาบัตรคำชื่อสว่นต่าง ๆ ของพืช กบัหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ แลว้ให้นักเรียนลองจับคู่ชื่อ
ของส่วนต่าง ๆ กบัหน้าที ่แลว้ให้นักเรยีนนำเสนอ โดยยังไม่ต้องแก้ไขความคิดของนกัเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราก 

ลำต้น 

ใบ 

ดอก 

ผลและเมล็ด 

ดูดน้ำ แร่ธาตุ ยึดลำต้น 

ลำเลี้ยงน้ำและอาหาร ชูกิ่งก้าน 

สร้างอาหาร 

สืบพันธุ ์

ขยายพันธุ ์

https://www.youtube.com/watch?v=1LbHmzw31rA&t=19s
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ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 

1. นักเรียน ร่วมกันศึกษา ส่วนประกอบของพืชและหน้าที่ จาก วีดีทัศน์ใน YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=zwElKWF6pBw 
  2. หลังจากศึกษา วีดีทัศน์จบนักเรยีนตอบคำถามดังต่อไปนี ้       
    - สว่นต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (ตวัอย่างคำตอบ ราก ลำตน้ ใบ ดอก ผลและเมล็ด)  
    - รากของพืชมหีนา้ที่อะไร (ตวัอย่างคำตอบ ดูดน้ำ แรธ่าตุ ยึดลำต้น)  
    - ลำต้นของพชืมหีน้าที่อะไร (ตวัอย่างคำตอบ ลำเลีย้งน้ำและอาหาร ชูกิ่งก้าน) 
    - ใบของพชืมีหน้าที่อะไร (ตัวอย่างคำตอบ  สร้างอาหาร)  
    - ดอกของพชืมีหน้าที่อะไร (ตวัอยา่งคำตอบ สบืพนัธุ์)  
    - ผลและเมล็ดของพืชมีหน้าที่อะไร (ตวัอย่างคำตอบ ขยายพนัธุ)์   
  3. ครใูห้นักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมเรื่อง สว่นต่าง ๆ ของพืชมหีน้าทีอ่ะไรบ้าง โดยให้นักเรยีนนำรูปต้น
พืชที่นักเรยีนวาดในชั่วโมงที่ผ่านมามาทำกิจกรรมและรว่มกันสบืคน้ขอ้มูลหน้าที่สว่นต่าง ๆ ของพชื  
        4. ครูให้นักเรยีนนำเสนอผลการทำกิจกรรม เช่น อาจจะทำเปน็ Gallery walk (วธิีเดินชมแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้กัน) 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ให้ผู้แทนนักเรยีนออกมานำเสนอการศึกษา ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชหน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรม  
   -  สว่นต่าง ๆ ภายนอกของพืชมีอะไรบ้าง (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด)  
  -  รากมหีน้าที่อะไร (รากมหีน้าที่ดดูน้ำและธาตุอาหารในดิน)  
  -  ลำตน้มีหน้าที่อะไร (ลำตน้ทำหนา้ที่ทำให้ต้นตั้งตรง)  
  -  ใบมหีน้าที่อะไร (ใบทำหน้าที่สังเคราะห์ดว้ยแสง)  
  -  ดอกมหีน้าที่อะไร (ดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์เพือ่สร้างเมล็ดขึ้น)  
  -  ผลทำหน้าที่อะไร (ผลมเีมล็ดที่มหีน้าทีใ่นการขยายพันธุ์)      
  3. จากกิจกรรมสรุปได้วา่ พชืมีส่วนต่าง ๆ ของพชืหลายสว่น แต่ละส่วนมีหนา้ที่แตกต่างกัน ได้แก ่
ใบของพชืมีหนา้ที่สังเคราะห์ด้วยแสง ลำตน้ทำหน้าทีท่ำให้ ต้นตั้งตรง รากมีหนา้ที่ดูดนำ้และธาตอุาหารใน
ดิน ชว่ยยดึลำต้นไว้ ดอกมหีนา้ที ่สืบพนัธุเ์พื่อสร้างเมลด็ขึน้มา ผลจะมีเมล็ดที่มีหนา้ทีใ่นการขยายพนัธุ์พชื  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zwElKWF6pBw
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ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
 นักเรียนรวมกันหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับส่วนประกอบต่างๆ ของพืช บันทึกลงในสมุดบันทึกผลการ
เรียนรู ้ 
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  สิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูใ้นวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก          
     https://www.youtube.com/watch?v=1LbHmzw31rA&t=19s 

2. ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=zwElKWF6pBw. 

  3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
   1. ระบุส่วนประกอบ
ต่างๆของพืชได้ (K) 
   2. บอกหน้าที่และ
ประโยชน์ของ
ส่วนประกอบต่างๆของ
พืชได้  (P)  
  3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 

1. การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 

https://www.youtube.com/watch?v=1LbHmzw31rA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=zwElKWF6pBw
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และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 
 
 
 

4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
6. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูดแสดง

ความคิดเห็นและโต้แย้ง
ในสิ่งท่ีถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา
บางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๑๐๐ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ไม่ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวาง
แผนการสำรวจและ
กำหนดภาระงานไม่
ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏบิัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาด
ความกระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนขาด
ความชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 



๑๐๑ 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู ้

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียนรว่มกันรอ้งเพลงประกอบท่าทาง
ตามจินตนาการ  เพลง ส่วนประกอบของ
พืช จาก YouTube  

- นักเรียนศึกษาบัตรคำชื่อส่วนต่าง ๆ ของ
พืช กับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ แล้วให้
นักเรียนลองจับคู ่

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา ท่าทาง 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      วีดีทัศน์จากYouTube  
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียน ร่วมกันศึกษา ส่วนประกอบของ

พืชและหน้าที่ จาก วีดีทัศน์ใน YouTube 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล , วีดีทัศนใ์น YouTube  
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื ่อนนักเรียน
เพื่อค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
     นักเรียนรวมกันหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบต่างๆของพืช 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 
     - การสืบค้น สังเกต สำรวจ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สื่อความหมาย  การจัดกระทำข้อมูล 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   -คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ต่างๆ ของพืช 



๑๐๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๐๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                    เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง สัตว์ในท้องถิ่น                                 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่................................. เดือน.................................................................... พ.ศ...............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2  บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  สัตว์ชนิดต่างๆ ในชุมชนของเรามีมากหมายหลายชนิด เช่น สุนัข แมว กระรอก นก ปลา ซึ่งสัตว์แต่ละ
ชนิดจะมีลักษณะต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น ขนาดลำตัว  อาหารที่กิน สถานที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ  ของพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบชุื่อสัตว์รอบตัวได้  (K) 
 2. บอกลักษณะที่สำคัญ ประโยชน์และโทษ ของสัตว์ในท้องถิ่นตนเองได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
 



๑๐๔ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
  6. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
 นักเรียนรว่มกันทบทวนประสบการณ์เกี่ยวกบัสัตว์รอบตัวเรา โดยร่วมกันยกตัวอย่างชื่อสัตว์ในท้องถิ่นที่
รู้จัก ผู้แทนนักเรยีนบันทึกคำตอบในแบบแผนภาพความคิดบนกระดาน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างแผนภาพความคิด สัตวใ์นท้องถิ่น 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา  
     1.  นักเรียน รว่มกันศึกษา ภาพของสัตว์ในท้องถิ่น ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพ จาก YouTube   

ปลาหมอ 

กระต่าย สุนัข 
แมว 

ปลาช่อน 

ไก่ 

 สัตว์ใน
ท้องถิ่น 

นกเอี้ยง เป็ด 



๑๐๕ 
 
  2. หลังจากศึกษา แลว้ นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้        
    - สัตวใ์นภาพเหลา่นี้มีสัตว์ชนิดใดอยู่บ้าง  (ตวัอย่างคำตอบ สุนัข นกพริาบ กระรอก ไก ่แมว ง ูปลาทอง)  
    - สัตวเ์หล่านีเ้ราสามารถพบได้ที่ไหนบ้าง  (ตัวอย่างคำตอบ ในชุมชนของเรา เชน่ แมวกบั สุนัขเลี้ยงไวใ้น
บ้าน  งูอยูใ่นป่า  เปน็ต้น )  
    - สัตว์เหล่านี้ มปีระโยชน ์หรือโทษต่อตัวเราอย่างไรบ้าง  (ตวัอย่างคำตอบ แมวเป็นเพือ่นเลน่ ง ูมีพิษ) 
  3. นักเรยีน ร่วมกนั บอกชื่อสัตว์ต่างๆในท้องถิ่นตนเอง เช่น ในบ้าน ในโรงเรยีน ชุมชน นักเรยีน พร้อมกบั
บอกถึงลักษณะตา่งๆ ได้แก ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ให้ผู้แทนนักเรยีนออกมานำเสนอการศึกษา สัตว์ในท้องถิ่น หน้าชั้นเรียน  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรม  
    -  สัตวใ์นท้องถิ่นที่นักเรยีนรู้จักมีอะไรบ้าง (ตวัอย่างคำตอบ สุนขั แมว ไก่)  
  -  สัตวใ์นท้องถิ่นเรา อาจมีสัตว์ที่ดุรา้ยหรือเปน็พิษกบัเราได้เชน่สัตว์อะไรบ้าง (ตวัอย่างคำตอบ งู) 
  -  สัตว์มปีระโยชน์ต่อเราอย่างไรบา้ง (ตวัอย่างคำตอบ เปน็เพื่อน  เปน็อาหาร ระวังภยั) 
  -  เรามีวธิีการดูแลสัตวใ์นท้องถิ่นเราอย่างไรบ้าง (ตวัอย่างคำตอบ สุนขั แมว ไก่ ให้อาหารที่ดี จัดที่
อยู่อาศัยให้เหมาะสมตามสภาพ) 
  3. จากกิจกรรมสรุป โดยมคีรคูอยให้คำชี้แนะเพือ่ให้สรปุผลได้ตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ได้ต้ังเอาไว ้
เช่น สัตวใ์นท้องถิ่นเรามีมากมายหลายชนิด ในแตล่ะท้องถิ่นอาจแตกต่างกันออกไป บางชนิดมีประโยชน์ บาง
ชนิดมโีทษต่อตวัเรา  
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
    1. นักเรียนรวมกันหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ บันทึกลงในสมุดบันทึกผล
การเรียนรู้  
    2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังวางแผน สืบสอบ หาภาพสตัว์ในท้องถิ่นของ
ประเทศไทย ภาคละ 2 ชนิด จากแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย อาจหาจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรอื
อินเทอร์เน็ต เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความรู้อย่างเข้าใจและมีทักษะ แล้วออกแบบและจัดทำเป็นสมุดภาพ 
 

 ที่อยู่อาศัย 

อาหาร 

ประโยชน์ 

โทษ 

 

 

 



๑๐๖ 
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ตัวอย่างภาพ จาก YouTube 
  2. สภาพแวดล้อมรอบห้องเรียน รอบโรงเรียน 
   3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. ระบชุื่อสัตว์รอบตัว
ได้  (K) 
2. บอกลักษณะที่
สำคัญ ประโยชนแ์ละ
โทษ ของสัตว์ใน
ท้องถิ่นตนเองได้  (P)  
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม /การทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ Concept 
map , Mind Mapping 
(ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้ทักษะ
ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
 



๑๐๗ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูด
กล้าแสดงความ
คิดเห็นและโต้แยง้ใน
สิ่งท่ีไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๑๐๘ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

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 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน  
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12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียนรว่มกันทบทวนประสบการณ์
เกี่ยวกับสัตว์รอบตัวเรา โดยร่วมกัน
ยกตัวอย่างชื่อสัตว์ในท้องถิ่นที่รู้จัก 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา ท่าทาง 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียน ร่วมกันศึกษา ภาพของสัตว์ใน

ท้องถิ่น  
- นักเรียน ร่วมกัน บอกชื่อสัตว์ต่างๆใน

ท้องถิ่นตนเอง 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน
เพื่อค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผล/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้

- นักเรียนรวมกันหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ 

- นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันอย่างรวมพลัง
วางแผน สืบสอบ หาภาพสัตว์ในทอ้งถิ่น
ของประเทศไทย ภาคละ 2 ชนิด  

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสืบค้น สังเกต สำรวจ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สื ่อความหมาย  การจัดกระทำ
ข้อมูล 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   -คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี ่ยวกับชื ่อสัตว์ใน
ท้องถิ่น 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                    เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง อวัยวะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของสัตว์           เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  
สอนวันที่............................ เดือน.......................................................................... พ.ศ..............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
2. สาระสำคัญ 
  สัตว์แต่ละชนิด มีอวัยวะภายนอกทีท่ำหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตาใช้ดู  หูใช้ฟังเสียง จมูกใช้หายใจ
และดมกลิ่น ปากใช้กินอาหาร ผิวหนังใช้ปกคลุมอวยัวะภายในร่างกาย ขาและเท้าใช้ยนื เดินและรับน้ำหนักตัว 
3. สาระการเรียนรู้ 
  อวัยวะและหน้าทีข่องส่วนต่างๆ ของสัตว์            
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุอวยัวะของสัตว์ได้  (K) 
 2. อธิบายการหน้าที่ และทำงานของโครงสร้างอวัยวะต่างๆของสัตว์ได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที ่
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
  6. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
  1.นักเรียนรว่มกัน ร้องเพลง สัตว์น่ารัก พร้อมแสดงท่าทางประกอบ จากวีดีทัศน์ ใน YouTube 
 
 
 
 
 

วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก  https://www.youtube.com/watch?v=g7sJQd4wS5k 
 

  2. จากวีดีทัศน ์ใน YouTube ผ่านไป นักเรียนร่วมกัน ศึกษา วิเคราะห์ ในประเด็น 
 
 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกัน ศึกษาความรู้เรื่อง อวัยวะภายนอกของสัตว์ จากวีดีทัศน์ ใน YouTube 
 
 
 
   
  
 
 วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=PYruVnKWdTA 
   

การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้รู้จัก
การแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กกอ่น สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

จากเพลง สัตว์นา่รัก  เราพบว่ามสีัตว์ชนดิใดบ้าง  
และสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะ อะไรบ้าง 

https://www.youtube.com/watch?v=g7sJQd4wS5k
https://www.youtube.com/watch?v=PYruVnKWdTA
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   3. นักเรยีน แต่ละกลุ่มร่วมกัน บอกอวัยวะของสัตว์พร้อมหน้าที่ ของอวัยวะนั้น จากที่ได้ศึกษา  
ในวีดีทัศน ์ที่ผ่านมา เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนภาพแนวทางการศึกษา 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ให้ผู้แทนนักเรยีนออกมานำเสนอการศึกษา อวัยวะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของสัตว์ หน้าชั้น
เรียน  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรม  
    -  อวยัวะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิดมีอะไรบ้าง (ตวัอย่างคำตอบ หู ตา จมูก ปาก แขน มือ ขา เท้า)  
  -  อวัยวะภายนอกต่างๆ ของสัตว์ทำหน้าที่อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ได้แก่ ตาใช้ดู หูใช้ฟังเสียง   
จมูกใช้หายใจและดมกลิ ่น ปากใช้ก ินอาหาร ผิวหนังใช้ปกคลุมอวัยวะภายในร่างกาย ขาและเท้าใช้ 
ยืน เดิน และรับน้ำหนักตัว)   

 ตา 

 

หู 

 
จมูก 

 
ปาก 

 

 

 

 

 แขน  มือ 

 
 ขา  เท้า 

 

 อ่ืน 

 

อวัยวะ หน้าที่ 
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   3. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่น 
อวัยวะภายนอกของสัตว์ ได้แก่ ตาใช้ดู หูใช้ฟังเสียง จมูกใช้หายใจและดมกลิ่น ปากใช้กินอาหาร ผิวหนังใช้          
ปกคลุมอวัยวะภายในร่างกาย ขาและเท้าใช้ยืน เดิน และรับน้ำหนักตัว 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
     นักเรยีนรวมกันหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวัยวะและหน้าทีข่องส่วนต่างๆ ของสัตว์ บันทึกลงใน
สมุดบันทึกผลการเรียนรู้  
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  สิ่งท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูใ้นวันนี้คืออะไร 
  - นกัเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=g7sJQd4wS5k 
   2. วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=PYruVnKWdTA 
  3. สภาพแวดล้อมรอบห้องเรียน รอบโรงเรียน 
   4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
  1. ระบุอวัยวะของ
สัตว์ได้  (K) 
  2. อธิบายการหน้าที่ 
และทำงานของ
โครงสร้างอวัยวะต่างๆ
ของสัตว์ได้  (P)  
  3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ 
ช่างสังเกต   ช่างคิด  
ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่
มีความกระตือรือร้น
ในการเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม /การทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ Concept 
map , Mind Mapping 
(ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้ทักษะ
ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept 
map , Mind Mapping 
และชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
70  ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์
ที่ด ี

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนดภาระ
งานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได ้

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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เป็นไปตามผล
การสังเกต 

ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                    เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง พืชและสัตวใ์นบริเวณโรงเรียนของเรา (1)          เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่............................ เดือน........................................................................... พ.ศ.............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2  บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
2. สาระสำคัญ 
  พืชและสัตว์ภายในโรงเรียนมีมากมายหลากหลายชนดิ การสำรวจจึงเป็นการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่สามารถ
พบได้ในโรงเรยีน 
3. สาระการเรียนรู้ 
  การสำรวจพืช และสัตว์ในโรงเรียนของเรา           
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบชุนิดพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโรงเรยีนของเราได้  (K) 
 2. สำรวจพืชและสัตว์ภายในโรงเรยีนของเราได้  (P)  
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
  6. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
  1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพกบเกาะบนใบบัว  ผีเสื้อวนรอบดอกไม้  ผึ้งทำรังบนต้นไม้  นกกาบินวน
เหนือนาข้าว แล้วร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 ภาพที่เหน็คอืภาพอะไร (กบเกาะบนใบบัว) 
1.2 ทำไมกบจึงเกาะอยู่บนใบบวั (เพราะกบกำลังหา 
      อาหาร คอยตวัดลิ้นจับแมลงกินเป็นอาหาร)  
1.3 นอกจากกบและบัวแล้ว นักเรยีนคิดว่าจะพบ 
      สิ่งมีชีวิตอื่นอีกหรือไม่ในบริเวณบึงบัว อะไรบ้าง 
      (พบสิ่งมีชีวิตอื่นอีก เช่น สาหร่าย ปลาตัวเล็ก 
ปลาช่อน แมลง) 

 
 
 
 
 

 
1.4  ภาพที่เห็นคือภาพอะไร (ผีเสื้อวนรอบดอกไม้) 
1.5 ทำไมผีเสื้อจึงบินวนรอบดอกไม้ (ผีเสื้อกิน 
      น้ำหวานที่ดอกไม้)  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.6 ภาพที่เห็นคอืภาพอะไร (ผึ้งทำรังบนต้นไม้) 
1.7 ทำไมผึ้งทำรังบนต้นไม้ (ผึ้งหลบหลีกศัตรูที่จะมา 
     ทำลายรังเพือ่กินน้ำผึ้ง) 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.8 ภาพที่เหน็คอืภาพอะไร (นกกาบินวนเหนือนา
ข้าว) 
1.9 ทำไมนกกาบินวนเหนือนาข้าว (นกกาคอยจับสัตว ์
      ขนาดเล็กในนากินเป็นอาหาร) 
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  2. นักเรียนรว่มกันตอบคำถามสำคัญ เพื่อกระตุ้นความสนใจ นำเข้าสู่กิจกรรม ดังนี้ 
  - เหตุใดในแต่ละบริเวณจึงพบพืชและสัตว์อาศัยอยู่แตกต่างกัน (ตัวอย่างคำตอบ สภาพแวดล้อมใน
แต่ละบริเวณแตกต่างกัน ทำให้พืชและสัตว์แต่ละชนดิ จะเลือกอาศัยอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต) 
 
 ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 
 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังศึกษาวิธีการทำกิจกรรมที่ เรื่อง พืชและสัตว์ในบริเวณ
โรงเรียนของเรา  
  3. ตรวจสอบความพร้อมของ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมว่าครบถ้วนเหมาะสมที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพยีงใด เช่น แว่นขยาย   
 4. ครูแนะนำนักเรียนถึงการลงไปสำรวจ พืชและสตัว์บริเวณรอบๆ โรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้ ลงในแบบ
บันทึก 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน 
เพื่อให้รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ด้านการเรียนรู้วธิีเรียนและการร่วมมือทำงานเป็นทีม 

 

 

 

สัตว์ที่พบ......................... 

สถานที่พบ............................................................ 
ลักษณะ................................................................ 
............................................................................. 
ประโยชน์/โทษ..................................................... 
............................................................................. 

 

 

 

พืชที่พบ......................... 

สถานที่พบ........................................................... 
ลักษณะ................................................................ 
............................................................................. 
ประโยชน์/โทษ..................................................... 
............................................................................. 
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ตัวอย่างตารางแบบบันทึกการสำรวจพืชและสัตว์ในโรงเรียนของเรา 
  5. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงไปสำรวจพืชและและสัตวร์อบๆ โรงเรียน  
   *** ครูต้องค่อยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด กำชับนักเรียนเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆ เช่น 
ไม่ควรเข้าไปในที่รกร ้าง สถานที่ก่อสร้าง ที่คับแคบ ที่มีสัตว์อันตรายอาศัยอยู่ สถานที่ที่สุ่มเสียงต่อการเกิด
อันตราย และใหก้ำกับเวลาในการทำกิจกรรมด้วย *** 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการสำรวจ พืชและสัตว์ภายในโรงเรียน หน้าชั้นเรยีน  
 2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถาม
หลังทำกิจกรรม  
    -  จากการสำรวจพืชและสัตวภ์ายในโรงเรยีนนกัเรียนพบสิ่งใดบ้าง (ตวัอย่างคำตอบ กระรอก สุนขั             
ต้นมะมว่ง ตน้ตีนเป็ด)  
        3. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่น 
พืชและสัตว์ภายในโรงเรียนมีมากมายหลากหลายชนิด แตกต่างกันออกไปตามสถานที่พบ เช่น สุนัข แมว 
กระรอก ต้นมะม่วง ต้นหางนกยูง เป็นต้น 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
 1. นักเรียนนำองค์ความรู้จากการสำรวจพืชและสัตว์ภายในโรงเรียน กลับไปสำรวจพืชและสัตว์รอบๆ 
บ้านหรือชุมชนของนักเรียน พร้อมกับบันทึกผลการศึกษาสำรวจลงในแบบสำรวจ  
  2. สบืค้นคำศัพทภ์าษาอังกฤษเกี่ยวกับ ชื่อพืชและสตัว์ที่พบทั้งในบริเวณโรงเรียนและที่บ้านนักเรียนเอง 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. รูปภาพจาก อินเตอร์เน็ต 
   2. สภาพแวดล้อมรอบห้องเรียน รอบโรงเรียน 
  3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. ระบชุนิดพืชและสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในโรงเรียน
ของเราได้  (K) 
2. สำรวจพืชและสัตว์
ภายในโรงเรยีนของเรา
ได้  (P)  
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน    
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่ชัดเจน
ขาดความรับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนดภาระ
งานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงาน 
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่มปฏบิัติงาน
ขาดความกระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำกิจกรรม
ได้ไม่ถูกต้องบางส่วนไม่
เป็นไปตามผลการสังเกต 
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การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1. ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
- นักเรียนรว่มกันสังเกตภาพกบเกาะบน

ใบบัว  ผีเสื้อวนรอบดอกไม้  ผึ้งทำรังบน
ต้นไม้ นกกาบินวนเหนือนาข้าวประเด็น 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา  
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นรูปภาพ 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันอย่างรวมพลัง

ศึกษาวิธีการทำกิจกรรมที่  เรื่อง พชื
และสัตว์ในบริเวณโรงเรยีนของเรา  

- นักเรียนแต่ละกลุม่ลงไปสำรวจพืชและ
และสัตว์รอบๆ โรงเรียน 

20 การสืบสอบทางว ิทยาศาสตร ์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การสังเกต การจัดจำแนก 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/
สาธิต  
3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

การสืบสอบทางว ิทยาศาสตร ์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
- นักเรียนนำองค์ความรู้จากการสำรวจพืช

และสัตว์ภายในโรงเรียน กลับไปสำรวจ
พืชและสัตว์รอบ ๆ บ้านหรือชุมชนของ
นักเรียน พร้อมกับบันทึกผลการศกึษา
สำรวจลงในแบบสำรวจ 

- สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ชื่อ
พืชและสัตว์ที่พบทั้งในบริเวณโรงเรียน
และที่บ้านนักเรียนเอง 

10 การสืบสอบทางว ิทยาศาสตร ์และจิตว ิทยา
ศาสตร์ 
     - การสืบค้น สังเกต สำรวจ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สื่อความหมาย  การจัดกระทำข้อมูล 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    -  สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ชื่อพืช
และสัตว์ 
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต             เวลาเรียน 26 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง พืชและสัตวใ์นบริเวณโรงเรียนของเรา (2)          เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่.................................. เดือน....................................................................... พ.ศ...........................                     
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  พืชและสัตว์ภายในโรงเรียนมีมากมายหลากหลายชนดิ แตกต่างกันออกไปตามสถานที่พบ  พืชมักพบ
ตามสถานที่ชุ่มชื้น  กระรอกพบได้ที่ บนต้นไม้  เป็นต้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  พืชและสัตว์ที่สำรวจพบในบริเวณโรงเรียน           
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบชุนิดพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโรงเรยีนของเราได้  (K) 
 2. สามารถบอกลักษณะสัตว์ และสถานที่อยู่ภายในโรงเรียนได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
  6. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
  1.  นักเรียนร่วมกันศึกษาบทเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัว จาก YouTube  เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่เรา
สามารถพบได้ในสถานที่ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก  https://www.youtube.com/watch?v=1LbHmzw31rA&t=19s 
 

  2. หลังจากศึกษา วีดีทัศน์ใน YouTube นักเรียนรว่มกัน บอกชื่อพืช และสัตว์ ที่พบในคริป  
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลการสำรวจพืชและสัตว์ภายในโรงเรยีนเมื่อ ชั่วโมงที่ผ่านมา สรุปจัดกระทำ
เสียใหม่ เพื่อนำออกมานำเสนอผลการสำรวจหน้าชัน้เรียน เช่น 
   

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อใหรู้้จัก
การแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กกอ่น สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการ
เรียนรูว้ิธีเรยีนและการร่วมมือทำงานเป็นทีม 

https://www.youtube.com/watch?v=1LbHmzw31rA&t=19s
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ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
    1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายผลการสำรวจพืชและสัตว์ในโรงเรียน 
     2. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่น             
พืชและสัตว์ภายในโรงเรียนมีมากมายหลากหลายชนิด แตกต่างกันออกไปตามสถานที่พบ เช่น สุนัข แมว 
กระรอก ต้นมะม่วง ต้นหางนกยูง บางชนิดสร้างประโยชน์เช่นต้นไม้ บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์เรา เช่น 
งู แมงป่อง เป็นต้น 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
     นักเรยีนนำผลการสำรวจพืชและสัตว์ในโรงเรียนไป จัดกระทำเป็นรูปวาดเพื่อสื่อความหมายให้น่าสนใจ
เพิ่มมากข้ึน  
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 

 

 
 

สถานที่พบ    บนต้นมะม่วง  
ลักษณะ มีหางเป็นพวง มีขนหนา 
               สีน้ำตาล ชอบกินผลไม ้
ประโยชน์/โทษ   สร้างความเพลิดเพลิน 
................................................................. 

 
 
 

สถานที่พบ สวนป่าโรงเรียน 
ลักษณะ ใบสีเขียว  ลำต้นสีน้ำตาล 
ประโยชน์/โทษ ให้ร่มเงา  เป็นที่พักอาศัย
ของสัตว์ต่างๆ ทำให้อากาศดี 
................................................................. 



๑๓๑ 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  1. ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก    
     https://www.youtube.com/watch?v=1LbHmzw31rA&t=19s 
  2. สภาพแวดล้อมรอบห้องเรียน รอบโรงเรียน 
  3. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. ระบชุนิดพืชและสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในโรงเรียน
ของเราได้  (K) 
2. สามารถบอกลักษณะ
สัตว์ และสถานที่อยู่
ภายในโรงเรยีนได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 
 
 
 

1. ตรวจการบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม /การทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ Concept 
map , Mind Mapping 
(ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้ทักษะ
ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map 
, Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70  
ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์
ที่ด ี

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1LbHmzw31rA&t=19s


๑๓๒ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๑๓๓ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
 
 



๑๓๔ 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียนรว่มกันศกึษาบทเรียนเรื่อง  
สิ่งมีชีวิตรอบตัว จาก YouTube  เกี่ยวกับ
พืชและสัตว์ที่เราสามารถพบได้ในสถานที่
ต่าง ๆ 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา  
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - วีดีทัศน์ใน YouTube 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    -  คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ชื่อพืช-สัตว์ 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนแต่ละกลุม่นำผลการสำรวจพืชและ

สัตว์ภายในโรงเรยีนเมื่อ ชั่วโมงที่ผ่านมา 
สรุปจัดกระทำเสยีใหม ่

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสำรวจ การจัดจำแนก การจัดกระทำ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/
สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
- นักเรียนนำผลการสำรวจพืชและสัตว์ใน

โรงเรียนไป จัดกระทำเป็นรูปวาดเพื่อสื่อ
ความหมายให้น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - การสืบค้น สังเกต สำรวจ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สื่อความหมาย  การจัดกระทำข้อมูล 
 



๑๓๕ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๓๖ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                     ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                  เวลาเรียน 26 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสตัว์  
                 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่............................................ เดือน................................................................. พ.ศ.......................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
2. สาระสำคัญ 
  บริเวณที่แตกต่างกัน  จะมีพืชและสัตว์แตกต่างกัน  เพราะแต่ละบริเวณจะมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่  ถ้าบริเวณที่พชืและสัตว์อาศัยอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์  
 

3. สาระการเรียนรู้ 
  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่   
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบชุนิดพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโรงเรยีนของเราได้  (K) 
 2. อธิบายลักษณะของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่พบในโรงเรยีนของ 
เรา และที่อื่นๆได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 



๑๓๗ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
  1. ครูทบทวนความรูเ้ดิมเก่ียวกับชนิดพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ โดยยกตัวอย่าง สถานที่  
เช่น  โรงเรียนของเรา  ป่าชายเลน แล้วใหน้ักเรียนรว่มกันอภิปราย  โดยใช้คำถามดังนี้      
   -  ในโรงเรียนของเรา เรามักพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดอยู่บ้าง (ตัวอย่างคำตอบ สุนัข แมว กระรอก นก  
ต้นหญ้า ต้นมะม่วง) 
   - สถานที่พบสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่ในบริเวณใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ สวนป่า ต้นไม้ พุม่ไม้ สนามบอล 
สนามหญ้า แปลงผัก เป็นต้น) 
   - ในป่าชายเลน จะพบสัตว์หรือพืชชนิดใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ต้นโกงกาง ต้นแสม ปูแสม ปลาตีน  
 เป็นต้น)      
      - สัตว์และพืชเหล่านั้นสามารถอาศัยในป่าชายเลนได้อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ต้นโกงกางมีดินมีน้ำ 
ไว้ให้เจริญเติบโต ปูแสมมีอาหารไว้กินเพื่อการดำรงชีวิต) 
  2. ครูนำนักเรยีนเข้าสู่การพูดคุย วิเคราะห์ ในประเด็น  
 
 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาภาพ พืชและสัตว์ ชนิดต่างๆ พร้อมกับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ดี  
ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ลงในใบกิจกรรม เรื่อง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิต ของพืชและสัตว์ เช่น     

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้
รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

สภาพแวดล้อมลักษณะใดที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 



๑๓๘ 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายผลการทำกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิต ของพืชและสัตว์ หน้าชัน้เรียน พร้อมกันนี้นักเรียนได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
   -  สภาพแวดล้อม มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไร  
        2. จากกิจกรรมสรปุ โดยมคีรคูอยให้คำชี้แนะเพือ่ให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถปุระสงค์ที่ได้ต้ังเอาไว้ เชน่ 
สภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน พืชและสตัวท์ี่อาศัยอยู่แต่ละบริเวณจึงแตกต่าง
กันไปดว้ย เพราะพชืและสตัว์แต่ละชนดิตอ้งการสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตไม่เหมือนกนั 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
     นักเรยีนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไป จัดกระทำสื่อความหมายเสียใหม่ให้มีความ น่าสนใจ มากยิ่งขึ้น เช่น  
 
 
 

ชื่อสิ่งมีชีวิต........................... 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิต
.......................................................... 
..........................................................
..........................................................
..........................................................

ชื่อสิ่งมีชีวิต........................... 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิต
.......................................................... 
..........................................................
..........................................................
..........................................................

ชื่อสิ่งมีชีวิต........................... 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิต
.......................................................... 
...........................................................
...........................................................
...........................................................



๑๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างรูปจาก  https://sirinthipwongthip.wordpress.com/2015/11/04/mind-map/ 
 

ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการใหค้รูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ตัวอย่างรู้จาก Google  
   2. ตัวอย่างรูปจาก https://sirinthipwongthip.wordpress.com/2015/11/04/mind-map/ 
      3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1  
 
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
  1. ระบุชนิดพืชและสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนของ
เราได้  (K) 
  2. อธิบายลักษณะของ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

https://sirinthipwongthip.wordpress.com/2015/11/04/mind-map/
https://sirinthipwongthip.wordpress.com/2015/11/04/mind-map/


๑๔๐ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ต่อการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว์ที่พบในโรงเรียน
ของ 
เรา และที่อื่นๆได้ (P) 
  3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ ช่าง
สังเกต   ช่างคิด  ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหาความรู้ 
(A) 

3. ตรวจการทำ 
Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- ครูทบทวนความรูเ้ดิมเก่ียวกับชนิด
พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง 
ๆ โดยยกตัวอย่าง สถานที่ เช่น  
โรงเรียนของเรา  ป่าชายเลน แล้วให้
นักเรียนรว่มกันอภิปราย   

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา  
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การวิเคราะห์  สังเคราะห ์



๑๔๑ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 

- นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันศึกษาภาพ 
พืชและสัตว์ ชนิดต่างๆ พร้อมกับ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่ดี ที่
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตเหล่านั้น 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การจัดจำแนก การจัดกระทำ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล , รปูภาพ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน
เพื่อค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/
สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
- นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไป จัด
กระทำสื่อความหมายเสียใหม่ให้มี
ความ น่าสนใจ มากยิ่งขึ้น 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสืบค้น สังเกต สำรวจ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สื ่อความหมาย  การจัดกระทำ
ข้อมูล 
 

 
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 เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๑๔๒ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งท่ีถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่มีความ
พยายามในการแก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนดภาระ
งานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวาง
แผนการสำรวจและ
กำหนดภาระงานไม่
ชัดเจน 



๑๔๓ 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาด
ความกระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

การนำเสนอผล
การทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนขาด
ความชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๔๔ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                  เวลาเรียน 26 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง บทบาทสมมตุิของพืชและสัตว์ -    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง    

          ในสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลง (1)   
สอนวันที่............................ เดือน........................................................................ พ.ศ.............................                     
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของพืช 
และสัตว ์
3. สาระการเรียนรู้ 
  บทบาทสมมุติของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกผลท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งมีชีวิตเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปได ้ (K) 
 2. อธิบายลักษณะของผลกระทบที่เกิดข้ึนกับพืชและสัตว์ เมื่อสภาพแวดล้อมในบริเวณที่อาศัยอยู่
เปลี่ยนแปลงไปได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที ่
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 



๑๔๖ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
  1.  นักเรียน ร่วมกันศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในวีดีทัศน์จากYouTube 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=dweThjxSvyE 
 
 2. นักเรียนร่วมกันพูดคุยในประเดน็ที่เกิดข้ึนใน วีดทีัศน์ที่ได้รับชมไป ถึงปัญหาสภาพแงดล้อมที่เกิดข้ึน 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
  
 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนจากการกระทำของมนุษย์ โดยผู้แทนนักเรียนบนัทึกคำตอบ 
บนกระดาน ในแบบแผนภาพความคิด 

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน 
เพื่อให้รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้วธิีเรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

https://www.youtube.com/watch?v=dweThjxSvyE


๑๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 
แผนภาพความคดิ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย ์

 
 3. นักเรียนรว่มกันตอบคำถามสำคัญ เพื่อกระตุ้นความสนใจนำเข้าสู่กิจกรรม ดังนี้ 
     - พืชและสัตว์จะเปน็อย่างไร เมื่อสภาพแวดล้อมในบริเวณที่อาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไป 
   (ตัวอย่างคำตอบ พืชและสัตว์แต่ละชนิดอาจจะมีการปรับตัวกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อาจตายไป) 
  4. นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันอย่างรวมพลังศึกษาวิธีการทำกิจกรรม เรื่อง บทบาทสมมุต ิ
ของพืชและสตัวใ์นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในใบงาน 

น้ำท่วม 

การเปลี่ยนแปลง 

สภาพแวดล้อมทีเ่กิดขึ้น 

โดยธรรมชาต ิ

แผ่นดินไหว 

พาย ุ

ไฟป่า 

สร้าง 

สิ่งก่อสร้าง 

การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทีเ่กิดขึ้น 

จากการกระทำของมนุษย ์

สร้างถนน 

ตัดไม้ 

ทำลายป่า 

ทิ้งขยะ
ลงแม่น้ำ 

แผนภาพความคดิ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกดิขึ้นโดยธรรมชาติ 

 

 



๑๔๘ 
 
 5. นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นก่อนทำกิจกรรม โดยร่วมกันทำกิจกรรม ดังนี้ 
  ภาพต่อไปนี้เป็นบริเวณใด พืชและสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในบรเิวณนี้ ให้วาดภาพ ระบายสี  
และเขียนชื่อบอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันอย่างรวมพลังศึกษาวิธีการทำกิจกรรม เรื่อง บทบาทสมมุติ 
ของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีครูคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
    1. ผู้แทนนักเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายผลการทำกิจกรรม บทบาทสมมุตขิองพชืและสัตว์ใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หน้าชั้นเรียน พร้อมกันนี้นักเรียนได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
   -  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตย่างไรบ้าง  

ภาพที่ 1 บริเวณ   ริมชายหาด 

 

ภาพที่ 2 บริเวณ  แม่น า้ 

 



๑๔๙ 
 
            2. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ 
เช่น เมื่อสภาพแวดล้อมในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดย
มนุษย์ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นย่อมได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิต 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
  นักเรียนไปสืบคน้ข้อมูลเพิ่มเติม ต่อสิ่งที่อาจมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลง  
เกิดข้ึน  
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการใหค้รูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
  2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ตัวอย่างรู้ และภาพจาก Google  
   2. ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=dweThjxSvyE 
       3. หนังสือเรยีน รายวชิาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
  1. บอกผลท่ีเกิดข้ึนกับ
สิ่งมีชีวิตเมื่อสภาพ 
แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
ได้  (K) 
  2. อธิบายลักษณะของ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 



๑๕๐ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
พืชและสัตว์ เมื่อ
สภาพแวดล้อมใน
บริเวณที่อาศัยอยู่
เปลี่ยนแปลงไปได้ (P) 
  3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ ช่าง
สังเกต   ช่างคิด  ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหาความรู้ 
(A) 

Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียน ร่วมกันศึกษาเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในวีดีทัศน์จาก
YouTube 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย การสื่อสารด้วยภาษา  
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - วีดีทัศน์จากYouTube 



๑๕๑ 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 

- นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันยกตัวอย่าง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนจากการกระทำของ
มนุษย์  

- นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันอย่างรวมพลัง
ศึกษาวิธีการทำกิจกรรม เรื่อง บทบาท
สมมุติของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การจัดจำแนก การจัดกระทำ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล , รปูภาพ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน
เพื่อค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
          -  นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ต่อสิ่งที่ 
             อาจมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

10 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล  
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๑๕๒ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามขั้นตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 



๑๕๓ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



๑๕๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                   เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง บทบาทสมมตุิของพืชและสัตว์      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
     ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (2)   
สอนวันที่............................... เดือน.......................................................................... พ.ศ..........................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของพืช 
และสัตว ์เราสามารถช่วยป้องกันได้เป็นบางส่วน 
3. สาระการเรียนรู้ 
  บทบาทสมมุติของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ) 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกผลท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งมีชีวิตเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปได ้ (K) 
 2. อธิบายลักษณะของผลกระทบที่เกิดข้ึนกับพืชและสัตว์ เมื่อสภาพแวดล้อมในบริเวณที่อาศัยอยู่
เปลี่ยนแปลงไปได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 



๑๕๖ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
  6. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
  1.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 1 สถานการณ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น 
 
 
 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
  

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน 
เพื่อให้รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ด้านการเรียนรู้วธิีเรียนและการร่วมมือทำงานเป็นทีม 

พายุฝนฟ้าคะนอง ไฟป่า ขยะมูลฝอยและสารพิษใน
ทะเล 

สาเหตุการในการเปลี่ยนแปลงทางสิง่แวดล้อมและวิธีการป้องกันแก้ไข 



๑๕๗ 
 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำปัญหา /สาเหต ุการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลการทบกับ
สิ่งมีชีวิตดังรูป ข้างต้นมา วิเคราะห ์สังเคราะห์ และจัดกระทำข้อมูล รูปแบบการนำเสนอใหม่ ให้เข้าใจง่าย และ
น่าสนใจเพิ่มมากข้ึน เช่น 
 
 
 
 
  
 
 
 

แผนภาพ ความคิดแบบก้างปลา สาเหตุ และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
   1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบาย นำเสนอผลการทำกิจกรรม แผนภาพความคิดแบบ
ก้างปลา สาเหตุ และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชวีิต หน้าชั้นเรียน พร้อมกันนี้นักเรียนได้ตอบ
คำถามดังต่อไปนี้ 
   - การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตย่างไรบ้าง  
 2. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่น 
เมื่อสภาพแวดล้อมในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยมนุษย์ 
พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นย่อมได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิต 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
  นักเรียนรว่มกันนำผลงานแผนภาพความคิด การจัดกระทำข้อมูล รูปแบบการนำเสนอใหม่  เช่นแบบ
ก้างปลา ที่บอกถึง สาเหตุ และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไปติดป้ายนิเทศของชั้นเรียน เปน็การ
เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรยีนชั้นอ่ืน ๆ 
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 

1. ให้นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี ้
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการใหค้รูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ   

ไฟป่า ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต 

− พืชและสัตว์ป่าตาย 

− ดินแห้ง 

− ธาตุอาหารในดินถูกทำลาย 

สภาพแวดล้อม 

เปลี่ยนแปลง 

สาเหต ุ



๑๕๘ 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - แผนภาพแบบก้างปลา ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ตัวอย่างรู้ และภาพจาก Google /อินเตอร์เน็ต 
   2. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. บอกผลท่ีเกิดข้ึนกับ
สิ่งมีชีวิตเมื่อสภาพ 
แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
ได้  (K) 
2. อธิบายลักษณะของ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับพืช
และสัตว์ เมื่อ
สภาพแวดล้อมในบริเวณ
ที่อาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไป
ได้ (P)     
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , 
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
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 เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๑๕๙ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูดแสดง

ความคิดเห็นและโต้แย้ง
ในสิ่งท่ีถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและมี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏบิัติงาน

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 



๑๖๐ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

ความ
กระตือรือร้น 

ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ด้วยความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์สาเหตุ และ
ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใน
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 1 สถานการณ์ 

10 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      -สืบค้น รปูภาพ  ข้อมูล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - วิเคราะห์ สงัเคราะห์  



๑๖๑ 
 
การจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 

- นักเรียนแต่ละกลุม่นำปัญหา /สาเหตุ การ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลการทบกับสิ่งมีชีวิตดังรูป ข้างต้นมา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดกระทำข้อมูล 
รูปแบบการนำเสนอใหม่ ให้เข้าใจง่าย และ
น่าสนใจเพิ่มมากข้ึน 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - การสำรวจ การจ ัดจำแนก การจัด
กระทำการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล , รปูภาพ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน
เพื่อค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู้ 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
          -  นักเรียนร่วมกันนำผลงานแผนภาพ
ความคิด การจัดกระทำข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ
ใหม่ เช่น แบบก้างปลา ที่บอกถึง สาเหตุ และ
ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไปติดป้าย
นิเทศของชั้นเรียน เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับ
นักเรียนชั้นอื่น ๆ 

10 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - สืบค้นข้อมูล  
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       - จัดป้ายนิเทศ 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - จัดกระทำจัดข้อมูล 



๑๖๒ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต           เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง อวัยวะภายนอกของมนุษย์     เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  
สอนวันที่.............................. เดือน.................................................................. พ.ศ.................................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  อวัยวะภายนอกของมนุษย์ประกอบไปด้วย  หู  ตา  จมูก ปาก  แขน  มือ  ขา  เท้า   
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  อวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุอวยัวะภายนอกของมนุษย์ได้  (K) 
 2. อธิบายถึงตำแหน่งต่างๆ ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
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      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
  6. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
  1. นักเรียนร่วมกันร้องเพลง ตัวเรา (Body Song) จากวีดีทัศน์ใน YouTube พร้อมทำท่าทางประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. นักเรียนร่วมกัน บอกถึงอวัยวะภายนอกของตัวเราที่พบได้ในเพลง 
  
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 
  
  2. ครูแจกกระดาษชาร์ตแข็ง แผ่นใหญ่ใหน้ักเรียนกลุม่ละ 2 แผ่น พรอ้มปากกาเคมี เพื่อให้นักเรียนทำ
กิจกรรม ตัวของเรา ดังนี้ 
   - ใหน้ักเรียนตวัแทนกลุ่ม 1 คน นอนลงไปบนกระดาษชาร์ตแข็งที่แจกให้  แลว้ใหเ้พื่อนที่เหลือใน
กลุ่มช่วยกันวาดรูปร่างตัวเรา ลงไปในกระดาษ 

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้
รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

ตัวอย่าง วีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=AfnzC6IOXLs 

https://www.youtube.com/watch?v=AfnzC6IOXLs
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   - ตกแตง่รูปภาพให้สมบูรณ์ ระบายสีให้สวยงาม ให้ครูช่วยตัดตามแบบร่างออกมาเป็น รูปร่างตามที่
วาดไว ้(ขนาดเท่าคนจริง) 
   - นักเรียนใสช่ื่อ ชี้ส่วนประกอบอวัยวะภายนอกใหถู้กต้อง สมบูรณ์ เช่น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบาย นำเสนอผลการทำกิจกรรม ตัวของเรา หน้าชั้นเรียน 
พร้อมกันนี้นักเรียนได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ 
   - ร่างกายของเราประกอบด้วยอวยัวะภายนอกอะไรบ้าง 

2. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่น 
อวัยวะภายนอกของมนุษย์ประกอบไปด้วย หู  ตา  จมูก ปาก  แขน  มือ  ขา  เท้า ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่ง          
ที่แตกต่างกัน 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
  นักเรียนนำภาพ รูปร่างอวัยวะมนุษย์ที ่นักเรียนช่วยกันภาพ ไปเพิ ่มเติมชื ่ออวัยวะเป็นคำศัพ ท์
ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ลงในไปด้วย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพจาก  https://www.pinterest.com/pin/344877283965207419/ 

ตัวอย่างภาพจาก  https://sites.google.com/site/ikoyky555/sukhsuksa 

https://www.pinterest.com/pin/344877283965207419/
https://sites.google.com/site/ikoyky555/sukhsuksa
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ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ตัวอย่างข้อมมูล และภาพจาก Google /อินเตอร์เน็ต 
2. ตัวอย่าง วีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=AfnzC6IOXLs 

   3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. ระบุอวยัวะภายนอก
ของมนุษย์ได้  (K) 
2. อธิบายถึงตำแหน่ง
ต่างๆ ของอวัยวะ
ภายนอกของมนุษย์ได้ 
(P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งท่ีถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 



๑๖๘ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 

10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 



๑๖๙ 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียนรว่มกันรอ้งเพลง ตัวเรา (Body 
Song) จากวีดีทัศน์ใน YouTube พร้อม
ทำท่าทางประกอบ 

10 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
      - วีดีทัศน์ใน YouTube 
 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนรว่มกันวาดภาพ ร่างกายมนุษย์

พร้อมบอกอวัยวะที่ประกอบเป็นรา่งกาย
มนุษย์ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -  การจัดกระทำ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/
สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
          นักเรียนนำภาพ รูปร่างอวัยวะมนุษย์ที่
นักเรียนช่วยกันภาพ ไปเพิ่มเติมชื่ออวัยวะเป็น
คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆลงในไปด้วย 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - จัดกระทำจัดข้อมูล 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
     - คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 



๑๗๐ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๑๗๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต           เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง หน้าที่และความสำคัญ      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
     ของอวัยวะภายนอกของมนุษย ์
สอนวันที่............................. เดือน.....................................................................  พ.ศ.............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ได้แก่  ตาใช้มองหรือดู   หใูช้ฟังเสียง   จมูกใช้
หายใจและดมกลิน่   ปากและฟันใช้รับประทานอาหารและพูด   มือแขนใช้หยบิจับสิ่งของ   ขา เท้าใช้เดิน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุอวยัวะภายนอกของมนุษย์ได้  (K) 
 2. บอกหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที ่
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
 



๑๗๒ 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
  6. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

1. นักเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องที่ผ่านมา ในเรื่อง อวัยวะและตำแหน่งของอวัยวะภายนอกของ 
มนุษย์โดยการตอบคำถามต่อไปนี้ 
   - อวัยวะภายนอกของมนุษย์มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ตา  หู  จมกู  ปาก  แขน มือ  ขา  เท้า) 
   - อวัยวะภายนอกเหล่านี้อยู่ที่ตำแหน่งใดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ  ตา จมูก ปาก อยู่บนใบหน้า เป็นต้น) 
 2. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ ในประเด็นอวัยวะภายนอกต่าง ๆ มีหน้าที่สำคัญอย่างไรต่อตัวเราบ้าง 
 ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกัน ศึกษาความรู้เรื่อง อวัยวะของเราและหน้าที่ของอวัยวะ จากวีดีทัศน์ 
ใน YouTube 
 
 
 
 
 
 
 
   วิดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=jqc-wCLw7hw 

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้
รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

https://www.youtube.com/watch?v=jqc-wCLw7hw
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 2. หลังจากศึกษาวีดีทัศน์จบลง นักเรียนรว่มกันทำกิจกรรม หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะ
ภายนอกของมนุษย์ แล้ว ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันบอกอวัยวะภายนอกและอธิบายหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ 
ของอวัยวะลงในใบงาน เช่น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนเรียวกบัเรื่อง หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย ์โดยใชห้นังสือเรียน หนังสื่ออ่านเพิ่มเติม อินเตอร์เน็ต หรือแผ่นชาร์ตความรู้ เชน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพจาก  
https://www.facebook.com/KruBasIT/photos/pcb.2236364743241953/2236364586575302/ 

 

ตัวอย่างภาพจาก  https://imagineering.co.th/ 

https://www.facebook.com/KruBasIT/photos/pcb.2236364743241953/2236364586575302/
https://imagineering.co.th/
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ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
   1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบาย นำเสนอผลการทำกิจกรรม ตัวของเรา หน้าชั้นเรียน 
พร้อมกันนี้นักเรียนได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
   - อวัยวะภายนอกต่างๆ ของมนุษย์เรามีหน้าที่สำคัญ อย่างไรบ้าง 
 2. จากกจิกรรมสรุป โดยมีครคูอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเอาไว้ เชน่  
  หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ได้แก่  ตาใช้มองหรือดู  หูใช้ฟังเสียง  จมูก
ใช้หายใจและดมกลิ่น  ปากและฟนัใช้รับประทานอาหารและพดู  มือแขนใช้หยิบจบัสิ่งของ  ขา เทา้ใช้
เดิน 
 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
 นักเรียนนำองความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะมนษุย์ไปบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง ในรูปแบบ
ของ แผนภาพความคิด  Mind Mapping หรือ แบบอ่ืนๆ ตามที่นักเรียนเข้าใจ 
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
 1. ให้นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี ้
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 

7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
3. ตัวอย่างข้อมูล และภาพจาก Google /อินเตอร์เน็ต 
4. ตัวอย่าง วีดีทัศน์ ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=jqc-wCLw7hw 
5. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jqc-wCLw7hw
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9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. ระบุอวยัวะภายนอก
ของมนุษย์ได้  (K) 
2. บอกหน้าที่และ
ความสำคัญของอวัยวะ
ภายนอกของมนุษย์ได้ (P)  
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , 
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งในสิ่งที่
ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูด
กล้าแสดงความ
คิดเห็นและโต้แยง้ใน
สิ่งท่ีไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูด
กล้าแสดงความ
คิดเห็นและโต้แยง้ใน
สิ่งท่ีไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมี
ความพยายามใน
การแก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 
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การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1. ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องที่ผ่าน
มา ในเรื่อง อวัยวะและตำแหน่งของ
อวัยวะภายนอกของมนุษย์ 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การสื่อสาร การใช้ภาษา 
 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกัน ศึกษา

ความรู้เรื่อง อวัยวะของเราและหน้าท่ี

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกระทำ   
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ของอวัยวะ จากวีดีทัศน์ ใน 
YouTube 
 

- นักเรียนรว่มกันทำกิจกรรม หน้าที่
และความสำคัญของอวัยวะภายนอก 

     -  วีดีทัศน์ ใน YouTube 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
     - คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/
สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ 
          นักเรียนนำองความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
ของอวัยวะมนุษย์ไปบันทึกลงในสมุดบันทึกของ
ตนเอง ในรูปแบบของ แผนภาพความคิด  
Mind Mapping 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - จัดกระทำจัดข้อมูล 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
     - คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต           เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง อวัยวะภายนอกกับ      เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  

ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ของมนุษย์ (1) 
สอนวันที่................................ เดือน................................................................... พ.ศ................................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
2. สาระสำคัญ 
  ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้แก่ ตา  หู  จมูก  ลิ้น(ปาก)  ผิวหนงั  
3. สาระการเรียนรู้ 
  อวัยวะภายนอกกบัประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้  (K) 
 2. ทดสอบและอธิบายอวัยวะภายนอกกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
  นักเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องที่ผ่านมา ในเรื่อง หนา้ที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย ์โดยการตอบคำถามต่อไปนี้ 
   - อวัยวะภายนอกต่างๆของมนุษย์เรามีหน้าที่สำคัญอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ตาใช้มอง
หรือดู หูใช้ฟังเสียง จมูกใช้หายใจและดมกลิ่น ปากและฟันใช้รับประทานอาหารและพูด มือแขนใช้หยิบจับ
สิ่งของ ขา เท้าใช้เดิน)   
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 
 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกัน ทำกิจกรรม อวัยวะภายนอกกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ โดย
การแบ่งกิจกรรมย่อยๆ ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1  การชิม 
  1. นักเรียนปิดตาชิมสิ่งของต่างๆ ที่ครูนำมาให้ทดลองชิม (ต้องเป็นสิ่งของที่ไม่เป็นอันตรายกับนักเรียน) 
ได้แก่  น้ำเชื่อม  น้ำมะนาว  กะปิ  น้ำบอระเพ็ด  นำ้เกลือ  เป็นต้น 
  2. นักเรียนบันทกึผลการชิม ลงในแบบบันทึกผล  
กิจกรรมที่ 2  การดม 
  1. นักเรียนปิดตา แล้วดม สิ่งของต่างๆ ที่ครูนำมาให้ทดลองดม (ต้องเป็นสิ่งของที่ไม่เป็นอันตรายกับ
นักเรียน) ได้แก่  มะกรูด  สาระแน  มะลิ  ปลาร้า  ตะไคร้  เป็นต้น 
 2. นักเรียนบันทกึผลการทดสอบ ลงในแบบบันทึกผล 
 
  

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน 
เพื่อให้รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้วธิีเรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 
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กิจกรรมที่ 3 การสัมผัส  
  1. ครูเตรียมกะละมัง 3 ใบ  ใบที่ 1 ใส่น้ำอุ่น  ใบที่ 2 ใสน่้ำธรรมดา  ใบที่ 3 ใส่น้ำเยน็ 
 
 
 
 
 
         ใบที่ 1 ใส่น้ำอุ่น                ใบที่ 2 ใส่นำ้ธรรมดา                ใบที่ 3 ใส่น้ำเย็น 
 
   2. ให้นักเรียนเอามือขวา จุ่มลงน้ำอุ่น สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่มือ 
  3. เอามือซ้ายจุ่มลงน้ำเย็น สังเกตความรู้สึกที่เกิดข้ึนที่มือ 
  4. เอาทั้ง 2 มือจุม่ลงในน้ำธรรมดา สังเกตผลที่เกิดขึ้น 
  5. นักเรียนบันทกึผลการทดสอบ ลงในแบบบันทึกผล 
 
กิจกรรมที่  4  การมองเห็น 

1. นักเรียนสังเกต ภาพต่อไปนี้ ด้วยตาเปล่า  พร้อมตอบคำถาม 
 
 
 
 
 
 
 
  2. นักเรียนบันทกึผลการทดสอบ ลงในแบบบันทึกผล 
กิจกรรมที่ 5 การฟังเสียง 
  1. นักเรียนฟังคลิปเสียงต่างๆ ที่ครูนำมาเปิดให้ฟัง  เช่น เสียง ครกกับสาก เสียงตะลิวถูกกระทะ เสียง
โลมา เสียงลมพัด เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เสียงไฟไหม้กระดาษ  เสียงค้างดาว เสียงนกร้องเพลง เป็นต้น 
  2. นักเรียนบันทกึผลชนิดของเสียงที่ได้ยิน ลงในแบบบันทึกผล  
 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
    1. ผู้แทนนักเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบาย นำเสนอผลการทำกิจกรรม อวัยวะภายนอกกับ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ พร้อมกันนี้นักเรียนได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
   - นักเรียนใช้อวัยวะใดในการทำกิจกรรม บ้าง 

เส้นที่มองเห็น ตรงหรือเอียง ชิ้นไหนยาวกว่ากัน เส้นใดยาวที่สุด 
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            2. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ 
เช่น ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้แก่ ตา  หู  จมูก  ลิ้น(ปาก)  ผิวหนัง 
 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้  
   นักเรียนศึกษาภาพต่อไปนี้ พร้อมกับ บอกว่า  นักเรยีนเห็นอะไรบ้านในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการใหค้รูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6. ตัวอย่างข้อมูล และภาพจาก Google /อินเตอร์เน็ต 
7. ชุดอุปกรณ์การทดลอง เรื่องประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ 
8. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. บอกประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ของมนุษย์ได้  (K) 
2. ทดสอบและอธิบาย
อวัยวะภายนอกกบั
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ของมนุษย์ได้ (P)   
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต  ช่างคิด  ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหาความรู้ 
(A) 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept 
map , Mind Mapping 
และชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
70 ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์
ที่ด ี

 
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 เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได ้

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 
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รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
- นักเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องที่ผ่านมา 

ในเรื่อง หน้าที่และความสำคัญของ
อวัยวะภายนอกของมนุษย์ 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 



๑๘๗ 
 

 

การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกัน ทำ

กิจกรรม อวัยวะภายนอกกับประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกระทำ   
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
     -  สืบค้นรูปภาพ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
     - คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อค้นหา
คำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้แก้ปัญหา 
การสำรวจ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการ
สำรวจ/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
          นักเรียนศึกษาภาพต่อไปนี้ พร้อม
กับบอกว่า นักเรยีนเห็นอะไรบ้านในภาพ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     - ประสาทสัมผัสทั้ง 5 tuty 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต                   เวลาเรียน 26 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง อวัยวะภายนอกกับประสาทสัมผสั-   วลาเรียน 1 ชั่วโมง  
     ทั้ง 5 ของมนุษย ์(2) 
สอนวันที่............................เดือน.......................................................................... พ.ศ..............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
2. สาระสำคัญ 
  ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้แก่ ตา  หู  จมูก  ลิ้น(ปาก)  ผิวหนงั  ซึ่งประสาทสัมผัสของเรา
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเชื่อถือได้เสมอไป จึงจำเป็นต้องใช้ประสาทสัมผัส หลายอย่างพร้อมๆ กัน 
3. สาระการเรียนรู้ 
  อวัยวะภายนอกกบัประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้  (K) 
 2. ทดสอบและอธิบายอวัยวะภายนอกกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที ่
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

1. นักเรียนรว่มกันศกึษา วีดีทัศน์ เรื่อง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จาก YouTube   
 
 
    
 
  
 
 
 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 

  2. นักเรียนนำผลการศึกษาการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในกิจกรรมที่ 1-5 จาก ชั่วโมงที่ผ่านมา นำมา 
ทบทวนการทำกิจกรรมและ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการ ศึกษา อีกครั้ง ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1  การชิม 
  1. นักเรียนปิดตาชิมสิ่งของต่างๆ ที่ครูนำมาให้ทดลองชิม (ต้องเป็นสิ่งของที่ไม่เป็นอันตรายกับนักเรียน) 
ได้แก่  น้ำเชื่อม  น้ำมะนาว  กะปิ  น้ำบอระเพ็ด  นำ้เกลือ เป็นต้น 
  2. นักเรียนบันทกึผลการชิม ลงในแบบบันทึกผล  
  กิจกรรมที่ 2  การดม 
  1. นักเรียนปิดตา แล้วดม สิ่งของต่างๆ ที่ครูนำมาให้ทดลองดม (ต้องเป็นสิ่งของที่ไม่เป็นอันตรายกับ
นักเรียน) ได้แก่  มะกรูด  สาระแน  มะลิ  ปลาร้า  ตะไคร้  เป็นต้น 
 2. นักเรียนบันทกึผลการทดสอบ ลงในแบบบันทึกผล 
 

ตัวอย่าง วีดีทัศน์ใน YouTube  จาก https://www.youtube.com/watch?v=gaMZW2tJWj4&t=48s 

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้
รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้านการเรียนรู้วิธเีรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

https://www.youtube.com/watch?v=gaMZW2tJWj4&t=48s
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  กิจกรรมที่ 3 การสัมผัส  
  1. ครูเตรียมกะละมัง 3 ใบ  ใบที่ 1 ใส่น้ำอุ่น  ใบที่ 2 ใสน่้ำธรรมดา  ใบที่ 3 ใส่น้ำเยน็ 
 

 
 
 
 
                 ใบที่ 1 ใส่น้ำอุ่น          ใบที่ 2 ใส่น้ำธรรมดา             ใบที่ 3 ใส่น้ำเย็น 
   2. ให้นักเรียนเอามือขวา จุ่มลงน้ำอุ่น สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่มือ 
  3. เอามือซ้ายจุ่มลงน้ำเย็น สังเกตความรู้สึกที่เกิดข้ึนที่มือ 
  4. เอาทั้ง 2 มือจุม่ลงในน้ำธรรมดา สังเกตผลที่เกิดขึ้น 
  5. นักเรียนบันทกึผลการทดสอบ ลงในแบบบันทึกผล 
  กิจกรรมที่  4  การมองเห็น 

2. นักเรียนสังเกต ภาพต่อไปนี้ ด้วยตาเปล่า  พร้อมตอบคำถาม 
 
 
 
 
 
 
  
 
  2. นักเรียนบันทกึผลการทดสอบ ลงในแบบบันทึกผล 
  กิจกรรมที่ 5 การฟังเสียง 
  1. นักเรียนฟังคลิปเสียงต่างๆ ที่ครูนำมาเปิดให้ฟัง  เช่น เสียง ครกกับสาก  เสียงตะหลวิถูกกระทะ  
เสียงโลมา  เสียงลมพัด  เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  เสียงไฟไหม้กระดาษ  เสียงค้างดาว  เสียงนกร้องเพลง เป็นต้น 
  2. นักเรียนบันทกึผลชนิดของเสียงที่ได้ยิน ลงในแบบบันทึกผล  
  3. นักเรียนดูเฉลย สิ่งของหรือเสียงต่างๆ ที่ นักเรียนได้ใช้ประสาทสมัผัสท้ัง 5 นำไปเปรียบเทียบกับผล
การใช้ประสาทสมัผัสท้ัง 5 ของเราหรือไม่ 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
    1. ผู้แทนนักเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบาย นำเสนอผลการทำกิจกรรม อวัยวะภายนอกกับ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ จากการเปรียบเทยีบการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 พรอ้มกันนี้นักเรียนได้ตอบ
คำถามดังต่อไปนี้ 

เส้นที่มองเห็น ตรงหรือเอียง ชิ้นไหนยาวกว่ากัน เส้นใดยาวที่สุด 
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   - ประสาทสัมผัสของคนเราเชื่อถือได้เสมอไปหรือไม่ 
   - เราจะมีวธิีการแกไ้ข การใช้ประสาทสัมผัสอย่าไร ให้เที่ยงตรง ถูกต้องที่สุด 
            2. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ 
เช่น ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้แก่ ตา หู  จมูก ลิ้น(ปาก) ผิวหนัง ซึ่งประสาทสัมผัสของเราเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถเชื่อถือได้เสมอไป จึงจำเป็นต้องใช้ประสาทสัมผัส หลายอย่างพร้อมๆ กัน 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้  
 นักเรียนนำองค์ความรู้เรื่องประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์  จัดกระทำเสียใหม่ ให้ง่ายต่อการเรียนรู้และ
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้รับ 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการใหค้รูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ตัวอย่างข้อมูล และภาพจาก Google /อินเตอร์เน็ต 
2. ตัวอย่าง วีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=gaMZW2tJWj4&t=48s 

3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
9. การวัดและประเมินผล  
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
  1. บอกประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์
ได้  (K) 
  2. ทดสอบและ
อธิบายอวัยวะ
ภายนอกกับประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์
ได้ (P) 
   3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map, Mind 
Mapping (ถ้ามี) 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ขึ้น

https://www.youtube.com/watch?v=gaMZW2tJWj4&t=48s
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ช่างสังเกต   ช่างคิด  
ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่
มีความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 

4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

5.แบบบันทึกการใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 

ไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตรท์ี่ด ี

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งท่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึก
ข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 
มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม

แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได ้

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
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11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
การจัดการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียนรว่มกันศกึษา วีดีทัศน์ เรื่อง 
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จาก YouTube   

10 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
     -  วีดีทัศน์ เรือ่ง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จาก 
YouTube   

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนนำผลการศึกษาการใช้

ประสาทสัมผัสทั้ง 5  ในกิจกรรมที ่1-
5 จาก ชั่วโมงที่ผ่านมา  นำมา 
ทบทวนการทำกิจกรรมและ ร่วมกัน
วิเคราะห์ผลการ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกระทำ   
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
     -  สืบค้นรูปภาพ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/
สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
          นักเรียนนำองค์ความรู้เรื่องประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์  จัดกระทำเสียใหม่ ให้
ง่ายต่อการเรียนรูแ้ละเพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ที่ได้รับ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- การสรุปและจัดกระทำข้อมมูล 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต           เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง ดูแลอวัยวะของเรา       เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  
สอนวันที่............................. เดือน.......................................................................... พ.ศ.............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2  บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  วิธีดูแลความสะอาดอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย เช่น  ตา ใช้สำลีหรือผ้าสะอาดเช็ดเบา ๆ  ผม ใช้ยาสระ
ผมทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำสะอาด ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งหน้า ล้างหน้าด้วยสบู่และน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง  
จมูก  ใช้สำลีหรือผ้าชุบน้ำแล้วใช้ผา้เช็ดให้แห้ง มือและเท้า ล้างมือและเท้าด้วยสบู่และน้ำ แล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง 
ปากและฟัน ใช้แปรงสีฟัน ทำความสะอาดฟันแล้วเช็ดปากให้แห้ง  หู ใช้ผ้าเช็ดหหูลังอาบน้ำหรือว่ายน้ำ 
3. สาระการเรียนรู้ 
  วิธีดูแลความสะอาดอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกอวัยวะภายนอกของมนุษย์ที่ต้องดูแลรักษาได้(K) 
 2. อธิบาย/แสดงวิธีการรักษาอวัยวะภายนอกของมนุษย์ได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที ่
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

1. ทบทวนเรื่องหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายโดยให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้อวัยวะต่อไปนี้ทำ
หน้าที่อะไร    
    1.1   ตา ใช ้ ดู 
   1.2   ห ู ใช ้ ฟัง 
   1.3   จมูก ใช ้ หายใจและดมกลิน่ 
   1.4   ปาก ใช ้ รับประทานอาหารและพูด 
   1.5   มือ ใช ้ หยิบจับสิ่งของ 
   1.6   เท้า ใช ้ เดิน 
 2. ถามคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนดังนี้ 
    2.1 เราจะดูแลอวัยวะของเราได้อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำความสะอาดอวัยวะต่าง ๆของ
ร่างกายให้ถูกวิธีและควรใช้สบู่และน้ำทำความสะอาดรา่งกายทุกวัน) 
  
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนศึกษา บทเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย จากสื่อต่างๆ เช่น วีดีทัศน ์ 
หนังสือเรียน หนงัสือเสริมความรู้ หรือจากโปสเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างโปสเตอร์ความรู้ จาก  https://imagineering.co.th/ 

https://imagineering.co.th/
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 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 
 
  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง ดูแลอวัยวะของเราเพื่อบอกวิธีการดูแลอวัยวะของเรา
และบันทึกผลการทำกิจกรรม ในใบงาน 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
    1. ผู้แทนนักเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบาย นำเสนอผลการทำกิจกรรม ดูแลอวัยวะของเรา พร้อม
กันนี้นักเรียนได้ตอบคำถามดังต่อไปนี ้
   - เรามีวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้อย่างไรบ้าง 
            2. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้  
 เช่น อวัยวะต่างไของร่างกายเราต้องดูแลรักษาด้วยวิธีแตกต่างกันออกไป เพื่อให้อวัยวะเหล่านั้นทำงานได้
ตามปกติ 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้  
 นักเรียนวาดภาพระบายสีอวัยวะทีน่ักเรียนชอบ 1 อวัยวะพร้อมเขียนวิธีดูแลรักษาอวัยวะนั้นใต้ภาพ 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกต
การตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน 
เพื่อให้รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้วธิีเรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

- ตัวอย่างข้อมูล และภาพจาก Google /อินเตอร์เน็ต 
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 

 1. บอกอวัยวะ
ภายนอกของมนุษย์ที่
ต้องดูแลรักษาได้ (K) 
  2. อธิบาย/แสดง
วิธีการรักษาอวัยวะ
ภายนอกของมนุษย์ได้ 
(P)    
  3. เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ 
ช่างสังเกต ช่างคิด  
ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่
มีความกระตือรือร้น
ในการเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการทำ
กิจกรรม /การทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และชิ้นงาน 
ถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
6. มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
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 เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนดภาระ
งานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- ทบทวนเรื่องหน้าที่ของอวัยวะต่างๆใน
ร่างกายโดยให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้
อวัยวะต่อไปนี้ทำหน้าที่อะไร   

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การตอบคำถาม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนศึกษา บทเรียนเกี่ยวกับการดูแล

รักษาอวัยวะต่างๆของร่างกาย จากสื่อ
ต่างๆ เช่น วีดีทัศน์  หนังสือเรียน หนังสือ
เสริมความรู้ หรือจากโปสเตอร์ 

- นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม
เรื่อง ดูแลอวัยวะของเราเพื่อบอกวิธีการ
ดูแลอวัยวะของเราและบันทึกผลการทำ
กิจกรรม  ในใบงาน 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     -  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกระทำ   
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
     -  สืบค้นรูปภาพ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน
เพื่อค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช ้กระบวนการทางว ิทยาศาสตร์   
เรียนรู้แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เข้าใจ  
 

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสร ุป กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
          นักเรียนวาดภาพระบายสอีวัยวะที่นักเรยีน
ชอบ 1 อวัยวะพร้อมเขียนวิธีดูแลรักษาอวัยวะนั้นใต้
ภาพ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- การสรุปและจัดกระทำข้อมูล 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต           เวลาเรื่อง 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดกับ     เวลาเรื่อง 1 ชัว่โมง  
     อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
สอนวันที่........................... เดือน............................................................................ พ.ศ.............................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  การป้องกันอันตรายที่กับอวัยวะภายนอก เช่น การการป้องกันอันตารายจากดวงตา ไม่ควรขยี้ตา  
อ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ การป้องกันอันตรายกับหู ไม่ใช้ของแงแคะหู ไม่สั่งน้ำมูกแรงๆ การ
ป้องกันอันตรายของจมูก ไม่อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละออง การป้องกันอันตรายกับปากและฟัน ไม่ใช้ฟันกัดหรือ
เคี้ยวของแข็งๆ และการป้องกันอันตรายของมือและเท้า ควรล้างมื้อล้างเท้าให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
3. สาระการเรียนรู้ 
  การป้องกันอันตรายที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกอันตรายที่อาจเกิดกับอวัยวะภายนอกต่างๆของร่างกายได้(K) 
 2. บอกวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
 1. ทบทวนเรื่องวธิีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายโดยให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้ 
 - อวัยวะต่างๆ ต่อไปนี้มีวิธีดูแลรักษาอย่างไร 
   -   ผม  (ใช้แชมพสูระผมหรือยาสระผมทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำสะอาด ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง) 
   -  หน้า (ล้างด้วยสบู่และน้ำแล้วใชผ้้าเช็ดให้แห้ง) 
   -  ตา (ใช้สำลีหรือผ้าสะอาดเช็ดเบา ๆ) 
   -  ห ู(ใช้ผ้าเช็ดหหูลังอาบน้ำหรือว่ายน้ำ) 
   -  จมูก (ใช้สำลีหรือผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดให้แห้ง) 
   - ปากและฟัน (ใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันแล้วเช็ดปากให้แห้ง) 
   -  มือและเท้า (ล้างมือและเท้าด้วยสบู่และน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง) 
 2.  ถามคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนดังนี้ 
  - เรามีวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับอวัยวะต่างๆของร่างกายอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ไม่
ขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตา) 
   
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนศึกษา บทเรียนเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่เกิดกับอวัยวะตา่งๆ ของร่างกาย จากส่ือ
ต่างๆ เช่น วีดีทัศน์  หนังสือเรียน หนังสือเสริมความรู้ หรือจากโปสเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างโปสเตอร์ความรู้ จาก  https://imagineering.co.th/ 

https://imagineering.co.th/
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 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 

 
 

 
  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกายและบันทกึผลการทำกิจกรรม ในใบงาน 
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
    1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบาย นำเสนอผลการทำกิจกรรม ป้องกันอวัยวะของเรา พร้อม
กันนี้นักเรียนได้ตอบคำถามดังต่อไปนี ้
   - เรามีวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้อย่างไรบ้าง 
  2. จากกจิกรรมสรุป โดยมีครคูอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเอาไว ้
 เชน่ อวัยวะต่างๆ ของร่างกายเราต้องปอ้งกันดูแลรักษาด้วยวิธีแตกต่างกันออกไป เพื่อใหอ้วัยวะเหล่านัน้
ทำงานได้ตามปกต ิ
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้  
 นักเรียนวาดภาพระบายสีอวัยวะทีน่ักเรียนชอบ 1 อวัยวะพร้อมเขียนวิธีการป้องกันอวัยวะนั้นใต้ภาพ 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการใหค้รูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

- ตัวอย่างข้อมูล และภาพจาก Google /อินเตอร์เน็ต 
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรอื 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อให้
รู้จักการแบ่งงานกนัและแสดงความคดิเห็นในกลุ่มเล็กกอ่น สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้าน
การเรียนรู้วิธีเรียนและการร่วมมือทำงานเป็นทีม 
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9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. บอกอันตรายที่อาจ
เกิดกับอวัยวะ
ภายนอกต่างๆ ของ
ร่างกายได้(K) 
2. บอกวิธีป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดกับ
อวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกายได้ (P)   
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่าง
สงสัย และเป็นผู้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู ้(A) 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , Mind 
Mapping (ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้ทักษะ
ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูดแสดง

ความคิดเห็นและโต้แย้งใน
สิ่งท่ีถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและมี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา
บางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ทุก
คน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามขั้นตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนดภาระ
งานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได ้

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 
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การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- ทบทวนเรื่องวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ
ต่างๆของร่างกาย 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การตอบคำถาม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนศึกษา บทเรียนเกี่ยวกับการ

ป้องกันอันตรายที่เกิดกับอวัยวะตา่งๆ 
ของร่างกาย จากสื่อต่างๆ เช่น วีดี
ทัศน์  หนังสือเรียน หนังสือเสริม
ความรู้ หรือจากโปสเตอร์ 

- นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมเรื่อง การป้องกันอันตรายที่
เกิดกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายและ
บันทึกผลการทำกิจกรรม ในใบงาน 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกระทำ   
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
     -  สืบค้นรูปภาพ 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนเพื่อ
ค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 
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ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการสำรวจ/
สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
 นักเรียนวาดภาพระบายสีอวัยวะที่
นักเรียนชอบ  อวยัวะพร้อมเขียนวิธีการ
ป้องกันอวัยวะนัน้ใต้ภาพ 

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- การสรุปและจัดกระทำข้อมูล 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต           เวลาเรียน 26 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ- เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
     การดำรงชีวิตของมนุษย ์
สอนวันที่................................ เดือน.........................................................................  พ.ศ..........................                      
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
  มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความ สัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1. ว 1.1  ป.1/1  ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  2. ว 1.1  ป.1/2  ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วน
ต่างๆ อย่าง ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู่เสมอ 
    3. ว 1.2  ป.1/1  ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์สัตว์
และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหนา้ที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
  4. ว 1.2  ป.1/2  บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
 
2. สาระสำคัญ 
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่นสภาวะโลกร้อน เรา
จึงควรช่วยกันปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมให้มีการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้(K) 
 2. บอกวิธีการปอ้งกัน สภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนสง่ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ได้ (P) 
  3. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ันในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่ 
มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 
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5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  4. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
  5. การรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิตอล 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
 1.  นักเรียน ร่วมกันศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย ์
ในวีดีทัศน์จากYouTube 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างวีดีทัศน์ใน YouTube จาก https://www.youtube.com/watch?v=So0wWEb1GKc 
  
 2. ตัวแทนนักเรียนออกมาพูดถึง สิ่งที่เกิดข้ึนใน วีดีทัศน์ ที่เพิ่งศึกษาจบลงไป  
   
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (หรือจะ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้) โดยแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - ทบทวนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มว่าต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างในการดำเนินการ 
ด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ .................. ผู้จดบันทึก มีหน้าที่ ................  
ผู้เสนอรายงาน มีหน้าที่ .............. อื่น ๆ ................................. 
 
 
 
 
 2. นักเรียนศึกษา บทเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวติของ
มนุษย์ จากส่ือต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ หนังสือเรียน หนงัสือเสริมความรู้ หรือจากโปสเตอร์ 
  

  การทำงานกลุ่ม ควรจับคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิน 4 คน 
เพื่อให้รู้จักการแบ่งงานกันและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้วธิีเรียนและการรว่มมือทำงานเป็นทีม 

https://www.youtube.com/watch?v=So0wWEb1GKc
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 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ และบันทึกผลการทำกิจกรรม ในใบงาน 
  4. นักเรียนร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไข การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงข้อสรุป 
  1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบาย นำเสนอผลการทำกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลตอ่การดำรงชีวิตของมนุษย ์พร้อมกันนี้นักเรียนได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
   - เรามีวิธีการป้องกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลตอ่การดำรงชวีิตของมนุษย์ 
ได้อย่างไรบ้าง 
  2. จากกิจกรรมสรุป โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้สรุปผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั ้งเอาไว้  
เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น สภาวะโลกร้อน          
เราจึงควรช่วยกันปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมให้มีการเปล่ียนแปลงให้น้อยที่สุด 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู ้ 
  นักเรียน ภาพวาด / Mind Mapping เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ 
ขั้นที่ 5  ประเมนิ 
  1. ใหน้ักเรียนพดูแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  - นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
  - นักเรียนมปีัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  - นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวนันี้หรือไม่ 
  - นักเรียนต้องการให้ครูปรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
 2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานรว่มกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน และประเมินสมุดภาพ  

ตัวอย่างโปสเตอร์ความรู้ 
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7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

- ตัวอย่างข้อมูล และภาพจาก Google /อินเตอร์เน็ต 
- หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
9. การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
1. บอกลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ได้ (K) 
2. บอกวิธีการปอ้งกัน 
สภาพแวดล้อมไม่ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงจนส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่าง
สังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความ
กระตอืรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 

1. ตรวจการบันทึกผล
การทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. ตรวจการทำแบบ 
ฝึกหัดท้ายกิจกรรม 
3. ตรวจการทำ 
Concept map , 
Mind Mapping              
(ถ้ามี) 
4. ประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5. ตรวจเช็คการใช้
ทักษะระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม /การ
ทดลอง 
2. แบบบันทึกการทำ
แบบฝึกหัดท้ายกจิกรรม 
3. แบบบันทึกการทำ 
Concept map ,  
Mind Mapping (ถ้ามี) 
4. แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียน 
5.แบบบันทึกการใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ 
6. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.การทำกิจกรรม/การ
ทดลองได้ถูกต้องตาม
รูปแบบร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. แบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. การทำ Concept map , 
Mind Mapping และ
ชิ้นงาน ถูกต้องชัดเจน 
สร้างสรรค์ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
4. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 
6.มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มี
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) 

(8-10 คะแนน) 
ดี (3) 

(6-7 คะแนน) 
พอใช้ (2) 

(4-5 คะแนน) 
น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 
แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 

สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งทีถู่กต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา
บางครั้ง 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่มีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
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 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู ้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
 



๒๑๙ 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 

- นักเรียน ร่วมกันศึกษาเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในวีดี
ทัศน์จากYouTube 

10 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอล 
     -  วีดีทัศน์จากYouTube 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
- นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันปฏิบัติ

กิจกรรมเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ พร้อมท้ัง
เสนอแนะแนวทางการป้องกัน แก้ไข 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     -  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกระทำ   
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      - การประสานสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน
เพื่อค้นหาคำตอบ  
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรียนรู้
แก้ปัญหา การสำรวจ 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
    1. บันทึกผลการทำกิจกรรม  
    2. นักเรียนออกมา นำเสนอผลการ
สำรวจ/สาธิต  
    3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ 
อภิปรายและสรุปสิ่งท่ีเข้าใจ  
 

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   - การอธิบาย ลงข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรู ้
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงข้อสรุป 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
 นักเรียน  ภาพวาด / Mind 
Mapping เกี่ยวกบั การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษย ์

10 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

- การสรุปและจัดกระทำข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



๒๒๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                  เวลาเรียน 14  ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง ของเล่นและของใช้ (1)     เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  
สอนวันที่.................................. เดือน...................................................................... พ.ศ............................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
     ตัวชีว้ัด ว 2.1 ป. 1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
2. สาระสำคัญ 
 สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราแบ่งเป็นของเล่นและของใช้ โดยของเล่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นได้รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น ตุ๊กตา หุ่นยนต์ และลูกโป่ง และของใช้เป็นสิ่งของสำหรับใช้งาน เช่น จอบ สายยาง 
และกระถาง 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะของของเล่นและของใช้ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายสมบัติของวัสดุของเล่นและของใช้ได้ (K) 
2. สังเกตสมบัติของวัสดุของเล่นและของใช้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

5. สมรรถนะหลัก 
1. ภาษาไทยและการการสื่อสาร 

          2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ ที่
ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

2. ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ของเล่นใช้เพื่อทำอะไร (ตัวอย่างคำตอบ ใช้เล่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน) 
– ของใช้ใช้เพื่อทำอะไร (ตัวอย่างคำตอบ ใช้ทำงานเพื่อให้งานเสร็จ) 

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเล่นเป็น
สิ่งท่ีช่วยให้เราเพลิดเพลินและสนุกสนาน ส่วนของใช้เป็นสิ่งของสำหรับใช้ทำงาน 



๒๒๒ 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  

1. ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ จากหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่าสิ ่งของต่างๆ รอบตัวเราแบ่งเป็นของเล่นและของใช้ ของเล่นเป็นสิ ่งที ่ช่วยให้ผู ้เล่นได้รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่วนของใช้เป็นสิ่งของสำหรับใช้งาน 

2. ครูเตรียมบัตรภาพของเล่นและของใช้ต่างๆ มาให้นักเรียนลองทายภาพของเล่นและของใช้โดย
ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 

– จัดนักเรียนเป็น 2 แถว หาตัวแทนถือบัตรภาพ 1 คน โดยให้ยกขึ้นทีละแผ่นให้เพื่อนดู เพียงครู่หนึ่ง
แล้วเก็บลง 

– เพื่อนคนแรกของแต่ละแถวบอกว่าสิ่งที่เห็นเป็นของเล่นหรือของใช้ ใครตอบได้ก่อนและถูกต้องจะ
ได้เก็บบัตรภาพไว้ 

– เปลี่ยนให้คนที่ 2 ทำกิจกรรม และเปลี่ยนไปจนหมดแถว 
– แถวที่ได้บัตรภาพมากท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ 

ตัวอย่างบัตรภาพ 
 

                             
                 รถบรรทุกจำลอง                         ถุงเท้า                               แก้วน้ำ 
 

                               
                       ลูกแก้ว                               ว่าว                                    หมอน 
 

                                          
                       หม้อ                                 หน้ากาก                               โต๊ะ 
                                          
                       
  
 
     
 

3. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรยีนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรยีนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 

   ลูกบอล                            รองเท้า                                ตุ๊กตา 



๒๒๓ 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  

1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
– ของเล่นที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ รถบรรทุกจำลอง ลูกแก้ว ว่าว หน้ากาก ลูก

บอล และตุ๊กตา) 
– ของใช้ที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ถุงเท้า แก้วน้ำ หมอน หม้อ โต๊ะ และรองเท้า) 

(2) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งต่างๆ ที่
อยู่รอบตัวเราแบ่งเป็นของเล่นและของใช้ 
 (3) นักเรียนและครูร่วมกนัสรปุเกีย่วกับของเล่นและของใช้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ
ผังมโนทัศน์ 
 
ขั้นที่  4 ขยายความรู้  
  (1) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยอธิบายถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีลูกข่างเป็น
ของเล่น ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และลาว 
 

 
 

ตัวอย่างลูกข่าง 
 

(2) นักเรียนลองสังเกตสิ่งของต่างๆ ในบริเวณบ้าน แล้วจำแนกออกเป็นของเล่นหรือของใช้ และวาด
ภาพระบายสีสิ่งของต่างๆ ที่สังเกตให้สวยงาม พร้อมทั้งนับจำนวนว่าของเล่นมีจำนวนเท่าใด และของใช้มี
จำนวนเท่าใด 

 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
  (1) นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 
– สิ่งท่ีช่วยให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินเรียกว่าอะไร 
– สิ่งท่ีมีไว้สำหรับใช้งานเรียกว่าอะไร 
 



๒๒๔ 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 

8. สื่อการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. บัตรภาพสิ่งของต่างๆ เช่น รถบรรทุกจำลอง ถุงเท้า แก้วน้ำ ลูกแก้ว ว่าว หมอน หม้อ หน้ากาก 

โต๊ะ ลูกบอล รองเท้า และตุ๊กตา 
3. ดินสอ 1 แท่ง 
4. กระดาษ 1 แผ่น 
5. สีไม้/สีเทียน 1 กล่อง 
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    

 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายสมบัติของวัสดุของ
เล่นและของใช้ได้ (K) 
2. สังเกตสมบัติของวัสดุของ
เล่นและของใช้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นใน
การทำงาน (A)  

1. การตอบคำถาม
ในใบกิจกรรม 
2. สังเกต
พฤติกรรม 
การสังเกต 
 3. สังเกต
พฤติกรรม 

1.ใบกิจกรรม 
2.แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
สังเกต 
3.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.ได้คะแนนระดบั 2 ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ 
2. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับคุณภาพ 3 
(6-7 คะแนน)  ขึน้ไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ 
3.ได้คะแนนตั้งแต่ระดับคุณภาพ 2 
ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมนิ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบกิจกรรม (K) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) 

(18-20 คะแนน) 
ดี (3) 

(14-17 คะแนน) 
พอใช้ (2) 

(10-13 คะแนน) 
น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 10 คะแนน) 
อธิบายของเล่นและ
ของใช้ได้  

เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
สะอาด เสร็จไม่
ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 



๒๒๕ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวาง
แผนการสำรวจ 
ตามข้ันตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้
ถูกต้องชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียนและมุ่งมัน่ในการ
ทำงาน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2  1  0 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ ตั้งใจ เพียร

พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรูห้รือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูห้รือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อื่นแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อื่นแนะนำ 

ไมม่ีความตั้งใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
          1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
  2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 



๒๒๗ 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

(1) คร ูแบ ่งกล ุ ่มน ักเร ียนแล้วเปิด
โอกาสให ้น ักเร ียนในกล ุ ่มนำเสนอข ้อมูล
เกี่ยวกับของเล่นและของใช้ ที่ครูมอบหมายให้
ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้น
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 
 

5 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน 
มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าวัตถุ
แต่ละชิ้นทำมาจากวัสดุกี่ชนิด อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับของ

เล่นและของใช้ จากหนังสือเรียน โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งของต่างๆ รอบตัว
เราแบ่งเป็นของเล่นและของใช้ ของเล่นเป็นสิ่ง
ท ี ่ ช ่ วย ให ้ ผ ู ้ เ ล ่ น ได ้ ร ั บความสน ุกสนาน 
เพลิดเพลิน ส่วนของใช้เป็นสิ่งของสำหรับใช้
งาน 
            (2) ครูเตรียมบัตรภาพของเล่นและ
ของใช้ต่างๆ มาให้นักเรียนลองทายภาพของ
เล่นและของใช้โดยปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
        - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะ
ความเหมือนความแตกต่างของวัสดุที่
นำมาทำของเล่นของใช้ที ่นักเรียนนำมา 
บันทึกข้อมูลจากการสังเกต ว่าวัตถุของ
เล่นหรือของใช้ที่นำมาประกอบด้วยวัสดุกี่
ชนิดอะไรบ้าง 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
(1) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล

จากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
– ของเล ่นท ี ่น ัก เร ียนเห ็นมี

อะไรบ ้าง (แนวคำตอบ รถบรรทุกจำลอง 
ลูกแก้ว ว่าว หน้ากาก ลูกบอล และตุ๊กตา) 

–  ของ ใช ้ ท ี ่ น ั ก เ ร ี ยน เห ็ นมี
อะไรบ้าง (แนวคำตอบ ถุงเท้า แก้วน้ำ หมอน 
หม้อ โต๊ะ และรองเท้า) 

(2) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจาก
การปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียน

20 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
      - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกบสิ่ง
ที่ครูสอบถามเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ทำ
ของเล่นของใช้อย่างมเีหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
     - แ ย ก แ ย ะ ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ จ ั ด ก ลุ่ ม 
เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
     -น ักเร ียนใช ้ว ิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่
ได้อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตนเอง
อย่างมั่นใจ 



๒๒๘ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
เข้าใจว่า สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราแบ่งเป็นของ
เล่นและของใช้ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณา
การอาเซียน โดยอธิบายถึงประเทศสมาชิก
อาเซียนที ่มีลูกข่างเป็นของเล่น ได้แก่ ไทย 
เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และลาว 

(2) ครูให้นักเรียนลองสังเกตสิ่งของ
ต่างๆ ในบริเวณบ้าน แล้วจำแนกออกเป็นของ
เล่นหรือของใช้ และวาดภาพระบายสีสิ่งของ
ต่างๆ ที่สังเกตให้สวยงาม พร้อมทั้งนับจำนวน
ว่าของเล่นมีจำนวนเท่าใด และของใช้มีจำนวน
เท่าใด 

15  การส ืบสอบทางว ิทยาศาสตร ์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่นำมาทำของเล่น
ของใช้เป็นความคิดรวบยอดเพื่อนำเสนอ
ในรูปแบบ mind mapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



๒๓๐ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                  เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ของเล่นและของใช้ (2)        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่............................................. เดือน......................................................  พ.ศ...............................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 ตัวชีว้ัด 

ว 2.1 ป. 1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 
2. สาระสำคัญ 
 สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราแบ่งเป็นของเล่นและของใช้ โดยของเล่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นได้รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น ตุ๊กตา หุ่นยนต์ และลูกโป่ง และของใช้เป็นสิ่งของสำหรับใช้งาน เช่น จอบ สายยาง 
และกระถาง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะของของเล่นและของใช้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายสมบัติของวัสดุของเล่นและของใช้ได้ (K) 
2. สังเกตสมบัติของวัสดุของเล่นและของใช้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

(1) ครูสนทนากับนักเรียน โดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 
– ของเล่นและของใช้แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ  แตกต่างกัน เนื่องจากของเล่น

เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่วนของใช้เป็นสิ่งของสำหรับใช้งาน) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
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ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  

(1) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 15 สังเกตของเล่นและของใช้ ตามข้ันตอนดังนี้ 
– นักเรียนดูรูปภาพของเล่นและของใช้ชนิดต่างๆ ที่ครูนำมาเป็นตัวอย่าง 
– แบ่งกลุ่มว่าสิ่งใดเป็นของเล่นและสิ่งใดเป็นของใช้  
– เขียนชื่อสิ่งที่อยู่ในภาพตามที่แบ่งกลุ่ม 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  

(1) ครูเขียนตารางบนกระดานเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแบ่งกลุ่มว่าสิ่งใดเป็นของเล่นและสิ่งใดเป็นของ
ใช้ 

(2) สอบถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่าภาพใดจัดเป็นของเล่นและภาพใดจัดเป็นของใช้ 
(3) นักเรียนและครูร่วมกันอธิบายผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ของใช้มีประโยชน์ในลักษณะใดบ้าง (แนวคำตอบ มีไว้สำหรับใช้งาน) 
– สิ่งของที่มีไว้เพื่อความสนุกสนานและเพลิดเพลินเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ ของเล่น) 
– ลูกบอลและหุ่นยนต์จัดเป็นของเล่นหรือของใช้ (แนวคำตอบ ของเล่น) 
– ยกตัวอย่างของเล่นและของใช้มาอย่างละ 3 ชนิด (แนวคำตอบ ของเล่น เช่น หุ่นยนต์ ว่าว 

และลูกบอล ส่วนของใช้ เช่น หม้อ เสื้อผ้า และกระถาง) 
(4) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ โดยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเล่น คือ สิ่งที่

ช่วยให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ส่วนของใช้ คือ สิ่งที่มีไว้สำหรับใช้งาน 
 (5) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ
ผังมโนทัศน์ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้   
  (1) นักเรียนพับจรวดโดยใช้กระดาษ นักเรียนอาจใช้กระดาษสีต่างๆ เพื่อให้สวยงามหรือวาดรูปจรวด
เมื่อพับเสร็จแล้ว การพับจรวดมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  

1.  ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้มีความกว้าง 20 เซนติเมตรและยาว 30 
เซนติเมตร พับหักมุมระหว่างก่ึงกลางด้านล่างตามเส้นประ 

 
 
 

                          
2. พับตามเส้นประประกบขึ้นไปข้างบน 3. พบัหักมุมระหว่างก่ึงกลางด้านล่างตามแนว

เส้นประ 
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4. พบัหักมุมยอดตรงกลางลงมาทับส่วนล่างไว้  5. พับแบ่งครึ่งไปด้านหลังตามแนวเส้นประ 
 
 

                                  
 
6. พับแบ่งมุมขึ้นไปตามแนวเส้นประทั้ง 2 ข้าง 7. ได้จรวดที่ทำเสร็จแล้วนำไปเลน่ได ้
 

(2) นักเรียนดูภาพจากหนังสือหรือสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ เช่น กลุ่มเด็กกำลังเล่น
ตุ๊กตา รถของเล่น ม้าก้านกล้วย หรือกลุ่มคนที่กำลังใช้เครื่องครัวทำกับข้าว คนงานกำลังใช้อุปกรณ์ก่อสร้าง 
ชาวสวนใช้อุปกรณ์ปลูกพืช แล้วถามคำถามให้นักเรียนตอบ เช่น คนในภาพกำลังทำอะไร ในภาพมีของเล่น
หรือของใช้อะไรบ้าง 

(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ จากหนังสือเรียนภาษา 
ต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุด ส่งครู 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation) 
  (1) นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 
– นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้เรื่องลักษณะของของเล่นและของใช้มีประโยชน์อะไรบ้าง 
– จากภาพมีของเล่นกี่ชิ้น และของใช้กี่ชิ้น 

 
ตัวอย่างของเล่นและของใช ้
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7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรมที่ 2 สังเกตของเล่นและของใช ้
2. กระดาษสี 1 แผ่น 
3. ภาพจากหนังสือหรือสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ เช่น กลุ่มเด็กกำลังเล่นตุ๊กตา รถของ

เล่น ม้าก้านกล้วย หรือกลุ่มคนที่กำลังใช้เครื่องครัวทำกับข้าว คนงานกำลังใช้อุปกรณ์ก่อสร้าง และชาวสวนใช้
อุปกรณ์ปลูกพืช 

4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
5. ใบกิจกรรมที่ 3 สังเกตของเล่นและของใช ้
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    

 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายสมบัติของวัสดุ
ของเล่นและของใช้ได้ (K) 
2. สังเกตสมบัติของวัสดุของ
เล่นและของใช้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ (P) 
 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่น
ในการทำงาน (A) 

1. การตอบคำถาม
ในใบกิจกรรม 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การสังเกต 
  
 
3. สังเกตพฤติกรรม 

1.ใบกิจกรรม 
 
2.แบบสังเกต
พฤติกรรมการสังเกต 
 
 
3.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.ได้คะแนนระดบั 2 ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ 
2. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับคุณภาพ 
3 (6-7 คะแนน) ขึ้นไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3.ได้คะแนนตั้งแต่ระดับคุณภาพ 
2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบกิจกรรม (K) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) 

(18-20 คะแนน) 
ดี (3) 

(14-17 คะแนน) 
พอใช้ (2) 

(10-13 คะแนน) 
น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 10 คะแนน) 
อธิบายสมบัติของ
วัสดุของเล่นและ
ของใช้ 

เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามขั้นตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียนและมุ่งมัน่ในการ
ทำงาน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2  1  0 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ ตั้งใจ เพียร

พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรูห้รือ
แสวงหาความรู้

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูห้รือ
แสวงหาความรู้

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2  1  0 
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อื่นแนะนำ 

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อื่นแนะนำ 

ไมม่ีความตั้งใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตามเป้าหมาย 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
          1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

(1) ครูสนทนากับนักเรียน โดยครูใช้
คำถามกระตุ้นดังนี ้

– ของเล ่นและของใช ้แตกต ่างกัน
หรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ แตกต่างกัน 
เนื ่องจากของเล่นเป็นสิ ่งที ่ทำให้ผู ้เล่นได้รับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่วนของใช้เป็น
สิ่งของสำหรับใช้งาน) 

5 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าวัตถุแต่ละชิ้นทำ
มาจากวัสดุกี่ชนิด อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
(1) แบ่งนักเรียนกลุ ่มละ 3 – 4 คน 

ปฏิบัติกิจกรรมโดยให้สังเกตของเล่นและของใช้ 
ตามข้ันตอนดังนี้ 

 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียน
ขณะปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรม โดยคร ู เด ินด ูรอบๆ 
ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน
ซักถามเมื่อมีปัญหา 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
        - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของวัสดุที ่นำมาทำของเล่นของใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการสังเกต ว่าวัตถุของ
เล่นหรือของใช้ท ี ่นำมาประกอบด้วยวัสดุก ี ่ชนิด
อะไรบ้าง 
  

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
(1) ครูเขียนตารางบนกระดานเพื่อให้

นักเรียนร่วมกันแบ่งกลุ่มว่าสิ่งใดเป็นของเล่น
และสิ่งใดเป็นของใช้ 

(2) สอบถามนักเรียนแต่ละกลุ ่มว่า
ภาพใดจัดเป็นของเล่นและภาพใดจัดเป็นของใช้ 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายผล
การปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ของใช้มีประโยชน์ในลักษณะใดบ้าง 
(แนวคำตอบ มีไว้สำหรับใช้งาน) 

– สิ ่งของที ่มีไว้เพื ่อความสนุกสนาน
และเพลิดเพลินเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ ของ
เล่น) 

– ลูกบอลและหุ่นยนต์จัดเป็นของเล่น
หรือของใช้ (แนวคำตอบ ของเล่น) 

– ยกตัวอย่างของเล่นและของใช้มา
อย่างละ 3 ชนิด (แนวคำตอบ ของเล่น เช่น 

20 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
      - น ักเร ียนพูด ตอบคำถามเก ี ่ยวกบสิ ่งท ี ่ครู
สอบถามเกี ่ยวกับวัสดุที ่นำมาใช้ทำของเล่นของใช้
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
    -    แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
    -   นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนสามารถหาวัสดุที่ใช้ในการจัด 
กิจกรรมให้ในการทดแทนกันในมาใช้ในการทำงาน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
หุ่นยนต์ ว่าว และลูกบอล ส่วนของใช้ เช่น หม้อ 
เสื้อผ้า และกระถาง) 
           (4) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับของ
เล่นและของใช้ โดยอธิบายใหน้ักเรียนเข้าใจว่า 
ของเล่น คือ สิ่งที่ช่วยให้ผู้เล่นได้รับความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน ส่วนของใช้ คือ สิ่งที่
มีไว้สำหรับใช้งาน 

(1) คร ูให ้น ักเร ียนพับจรวดโดยใช้
กระดาษ นักเรียนอาจใช้กระดาษสีต่างๆ เพื่อให้
สวยงามหรือวาดรูปจรวดเมื่อพับเสร็จแล้ว  

(2) ครูให้นักเรียนดูภาพจากหนังสือ
หรือสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ 
เช่น กลุ่มเด็กกำลังเล่นตุ๊กตา รถของเล่น ม้า 

 
4) ขั้นขยายความรู้  

 ก้านกล้วย หรือกลุ่มคนที่กำลังใช้
เครื่องครัวทำกับข้าว คนงานกำลังใช้อุปกรณ์
ก่อสร้าง ชาวสวนใช้อุปกรณ์ปลูกพชื แล้วถาม
คำถามให้นักเรียนตอบ เช่น คนในภาพกำลังทำ
อะไร ในภาพมีของเล่นหรือของใช้อะไรบ้าง 
                (3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์
ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ 
จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง 
คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุด ส่งครู 

15  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
      นักเรียนสรุปความรู้ที ่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
ชนิดของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพื่อนำเสนอในรูปแบบ mind mapping 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา              เวลาเรียน 14 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ลักษณะของของเล่นและของใช้ (1)   เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  
สอนวันที่................................... เดือน.................................................................  พ.ศ...............................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 ตัวชีว้ัด  ว 2.1 ป. 1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 
2. สาระสำคัญ 
 ของเล่นและของใช้มีลักษณะภายนอกบางอย่างแตกต่างกัน เช่น รูปร่าง ขนาด น้ำหนัก สี พื้นผิว และ
ความแข็ง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะของของเล่นและของใช้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกลักษณะของของเล่นและของใช้ได้ (K) 
 2. สังเกตลักษณะของวัสดุของเล่นและของใช้ในชวีิตประจำวันได้ (P) 

3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์

 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Engagement) 
  1) ครูให้นักเรียนดูภาพของเล่นและของใช้ชนิดต่างๆ จากนั้นถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความ
สนใจ เช่น 
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     ตัวอย่าง ของเล่นและของใช้ 

 
– จากภาพนักเรียนรู้จักสิ่งของใดบ้าง (แนวคำตอบ สีไม้ ดินน้ำมัน ตัวต่อ กังหันลม กระดาษ 

กระดาน สีเทียน และกลอง) 
– สิ่งใดเป็นของเล่นและสิ่งใดเป็นของใช้ (แนวคำตอบ ของเล่น ได้แก่ ดินน้ำมัน ตัวต่อ กังหันลม 

และกลอง ส่วนของใช้ ได้แก่ สีเทียน กระดาษ กระดาน และสีไม้) 
– ของเล่นและของใช้ที่สังเกตได้จากภาพมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่เหมือนกัน) 

2) นักเรยีนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ 
เรื่อง ลักษณะของของเล่นและของใช ้

 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของของเล่นและของใช้ จากหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบาย
ให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเล่นและของใช้มีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน บางอย่างแตกต่างกัน เช่น รูปร่าง ขนาด 
น้ำหนัก สี พื้นผิว และความแข็ง  

(2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 4 สังเกตสมบัติของวัสดุ ตามข้ันตอนดังนี้ 
– นักเรียนดูสี ขนาด และรูปร่างของวัตถุท่ีครูเตรียมมา 
– ใช้มือสัมผัสพื้นผิวของวัตถุนั้น 
– เขียนลักษณะต่างๆ ที่สังเกตได้ 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– สิ่งใดคือของใช้และสิ่งใดคือของเล่น เพราะอะไร (แนวคำตอบ ลูกบอลและตุ๊กตา คือ ของเล่น 
เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ส่วนกระดาษทรายและโต๊ะเรียน คือ ของใช้ 
เพราะเป็นสิ่งของที่มีไว้สำหรับใช้งาน) 

– จากการสังเกตของเล่นและของใช้ใด มีลักษณะภายนอกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (แนว
คำตอบ กระดาษทรายและโต๊ะเรียนมีรูปร่างสี่เหลี่ยมเหมือนกัน แต่มีรูปร่างต่างจากลูกบอลที่มีรูปร่างกลม) 
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– นักเรียนควรใช้อวัยวะใดในการสังเกตลักษณะภายนอกของของเล่นและของใช้ (แนวคำตอบ 
ตาและมือ) 

 (3) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเล่นและ
ของใช้แต่ละชนิดมีลกัษณะภายนอกบางอย่างเหมือนกัน และบางอย่างแตกต่างกัน 
 (4) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของของเล่นและของใช้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูนำภาพของเล่นและของใช้ที่แสดงให้เห็นลักษณะภายนอกของของเล่นและของใช้ แล้วให้
นักเรียนบอกว่ามีลักษณะใดเหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง 

(2) นักเรียนสังเกตลักษณะต่างๆ ของของเล่นและของใช้ในบริเวณบ้านว่า ของเล่นและของใช้ชนิดใด
มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation) 
  (1) นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 
– เพราะเหตุใดของเล่นและของใช้บางชนิดจึงมีลักษณะต่างกัน 
– ฟ้า เขียว และแดงเป็นลักษณะด้านใดของของเล่นและของใช้ 
– ยกตัวอย่างของเล่นและของใช้ที่มีรูปร่างกลมมาอย่างละ 2 ชนิด 

 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
   - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรมเรือ่ง สังเกตสมบัติของวัสดุ 
2. ภาพของเล่นและของใช้ที่แสดงให้เห็นลักษณะภายนอกของของเล่นและของใช้ 
3. ใบกิจกรรมที่ 5 ลักษณะของของเล่นและของใช้ 
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     
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9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เครื่องมือวัด) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกลักษณะของของ
เล่นและของใช้ได้ (K) 
 
 
2. สังเกตลักษณะของ
วัสดุของเล่นและของใช้
ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละ
มุ่งมั่นในการทำงาน (A) 
 

 1. ตรวจการทำใบ
กิจกรรมหลังเรียน 
 
 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
สังเกต 
  
 
3. สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพงึประสงค์
ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 1. แบบบันทึกคะแนน
ใบกิจกรรม 
  
 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการสังเกต 
 
 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้าน
ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 

 1. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
  2. ได้คะแนนตัง้แต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
  3. ได้คะแนนตัง้แต่ระดับ
คุณภาพ 2 ขึ้นไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบกิจกรรม (K) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) 

(18-20 คะแนน) 
ดี (3) 

(14-17 คะแนน) 
พอใช้ (2) 

(10-13 คะแนน) 
น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 10 คะแนน) 
บอกลักษณะของ
ของเล่นและของ
ใช้ได ้

เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
สะอาด เสร็จไม่
ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผน มีการวางแผนการ
สำรวจและ

มีการวาง
แผนการสำรวจ

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การสำรวจ ตาม
ขั้นตอนและกำหนด
ภาระงานได้ดีมาก 

กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

และกำหนด
ภาระงานได้ 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียนและมุ่งมัน่ในการ
ทำงาน (A) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2  1  0 

มีความสนใจใฝ่
เรียนรู ้

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียรพยายาม
การในเรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูห้รือแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนโดยมีผู้อื่น
แนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรยีน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันใน
การทำงาน 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ

ไม่มีความต้ังใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2  1  0 

ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

ปฏิบัติหน้าที่การ
งานหรือทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

ปฏิบัติหน้าที่การงาน
และทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมีผูอ้ื่น
แนะนำ 

ปฏิบัติหน้าที่การงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพื่อให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
           1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
  2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

(1) ครูสนทนากับนักเรียน โดยครู
ใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 

– ลักษณะภายนอกของของเล่น
และของใช้รอบตัวที ่นักเรียนสังเกตได้มี
อะไรบ้าง (แนวคำตอบ สี ขนาด รูปทรง 
และพื้นผิว) 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าวัตถุแต่ละชิ้นทำ
มาจากวัสดุกี่ชนิด อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเกี ่ยวกับ

ล ักษณะของของเล ่นและของใช ้  จาก
หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า ของเล่นและของใช้มีล ักษณะ
บางอย่างเหมือนกัน บางอย่างแตกต่างกัน 
เช่น รูปร่าง ขนาด น้ำหนัก สี พื้นผิว และ
ความแข็ง   

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
        - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของวัสดุที ่นำมาทำของเล่นของใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการสังเกต ว่าวัตถุของ
เล่นหรือของใช้ท ี ่นำมาประกอบด้วยวัสดุก ี ่ชนิด
อะไรบ้าง 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและ 

(2) แบ่งนักเร ียนกลุ ่มละ 3 – 4 
คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 สังเกตสมบัติของ
วัสดุ  
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะ
ปฏ ิบ ัต ิ ก ิ จกรรม โดยคร ู เด ินด ู รอบๆ 
ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน
ซักถามเมื่อมีปัญหา 

 ทักษะในการดำเนินชีวิต 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผล

จากการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2 )  คร ู และน ั ก เ ร ี ยนร ่ วมกัน

อภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้
แนวคำถาม เช่น 

– สิ่งใดคือของใช้และสิ่งใดคือของ
เล่น เพราะอะไร (แนวคำตอบ ลูกบอลและ
ตุ๊กตา คือ ของเล่น เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้
เล่นได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
ส่วนกระดาษทรายและโต๊ะเรียน คือ ของใช้ 
เพราะเป็นสิ่งของที่มีไว้สำหรับใช้งาน) 

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      - น ักเร ียนพูด ตอบคำถามเก ี ่ยวกบสิ ่งท ี ่ครู
สอบถามเกี ่ยวกับวัสดุที ่นำมาใช้ทำของเล่นของใช้
อย่างมีเหตุผล 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
    -    เรียนรู้การแก้ปัญหา  การจัดการดำเนินชีวิตให้
พอดี  มีความสมดุลด้วยหลักเหตุผลกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนสามารถหาวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ให้ 

ในการทดแทนกันในมาใช้ในการทำงาน 



๒๔๖ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
– จากการสังเกตของเล่นและของ

ใช ้ ใด ม ีล ักษณะภายนอกเหม ือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร (แนวคำตอบ กระดาษ
ทรายและโต ๊ะเร ียนม ีร ูปร ่างสี่ เหล ี ่ยม
เหมือนกัน แต่มีรูปร่างต่างจากลูกบอลที่มี
รูปร่างกลม) 

– นักเรียนควรใช้อวัยวะใดในการ
สังเกตลักษณะภายนอกของของเล่นและ
ของใช้ (แนวคำตอบ ตาและมือ) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล
การปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียน
เข้าใจว่า ของเล่นและของใช้แต่ละชนิดมี
ลักษณะภายนอกบางอย่างเหมือนกัน และ
บางอย่างแตกต่างกัน 
4) ขั้นขยายความรู้  

 (1) ครูนำภาพของเล่นและของใช้
ที่แสดงให้เห็นลักษณะภายนอกของของเล่น
และของใช ้  แล ้วให ้น ักเร ียนบอกว ่ามี
ลักษณะใดเหมือนหรือแตกต่างกันบ้าง 

(2) ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะ
ต่างๆ ของของเล่นและของใช้ในบริเวณบ้าน
ว่า ของเล่นและของใช้ชนิดใดมีลักษณะ
เหมือนหรือแตกต่างกัน แล้วนำข้อมูลที่
ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน 

15 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
      นักเรียนสรุปความรู้ที ่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
ชนิดของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพื่อนำเสนอในรูปแบบ mind mapping 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
      สังเกตลักษณะต่างๆ ของของเล่นและของใช้ใน
บริเวณบ้านว่า ของเล่นและของใช้ชนิดใดมีลักษณะ
เหมือนหรือแตกต่างก ัน แล้วนำข้อมูลที ่ ได ้มา
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๒๔๘ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                  เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง ลักษณะของของเล่นและของใช้ (2)   เวลาเรียน 1 ชัว่โมง  
สอนวันที่.................................. เดือน.................................................................... พ.ศ..............................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 ตัวชีว้ัด ว 2.1 ป. 1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุทีใ่ช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 
2. สาระสำคัญ 
 ของเล่นและของใช้มีลักษณะภายนอกบางอย่างแตกต่างกัน เช่น รูปร่าง ขนาด น้ำหนัก สี พื้นผิว และ
ความแข็ง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะของของเล่นและของใช้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะของของเล่นและของใช้ได้ (K) 
2. สังเกตลักษณะของของเล่นและของใช้ไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

2. การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
          3. การรูเ้ท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และ ดิจิทลั 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

(1) ครูถามคำถามกับนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เช่น 
   – สิ่งของในภาพมีลักษณะใดแตกต่างกัน (แนวคำตอบ มีสี ขนาด และรูปร่าง) 

 
 
 



๒๔๙ 
 

 
 

 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  

(1) นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่อง สำรวจของเล่นและของใช้ของเรา ตาม
ขั้นตอนดังนี ้

– เลือกของเล่นและของใช้ที่ชอบมาอย่างละ 1 ชนิด  
– ดูลักษณะและสัมผัสของเล่นและของใช้ที่เลือกมา พร้อมทั้งวาดภาพและบอกลักษณะต่าง ๆ 

ของของเล่นและของใช้เหล่านั้น 
 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ของเล่นและของใช้ที่นักเรียนชอบมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ของเล่นที่ชอบ คือ ลูกบอล ของใช้
ที่ชอบ คือ หม้อ)  

– ของใช้ที่นักเรียนชอบชนิดใดที่มีความแข็งแรง (แนวคำตอบ หม้อ) 
– ของใช้ที่นักเรียนชอบมีประโยชน์อะไรบ้าง (แนวคำตอบ หม้อเอาไว้ใส่อาหาร) 

(3) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเล่น
และของใช้แต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น สี ขนาด รูปร่าง และพื้นผิว 
 (4) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของของเล่นและของใช้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

(5) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้   ครั้ง
ต่อไป โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ 

(6) นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกันใน
ห้องเรียนครั้งต่อไป 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) 
  นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับลักษณะของของเล่นและของใช้ จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 



๒๕๐ 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation) 
  (1) นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่ เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 
– ของเล่นชนิดใดบ้างที่มีน้ำหนักเบา 
– เรียบหรือขรุขระเป็นลักษณะใดของของเล่นและของใช้ 

 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
- แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
- ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะของของเล่นและของใช้ (2)  
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
6. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะของของเล่นและของใช้ (2) 

 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เครื่องมือวัด) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายลักษณะของของ
เล่นและของใช้ได้ (K) 
2. สังเกตลักษณะของของ
เล่นและของใช้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละ
มุ่งมั่นในการทำงาน (A) 
4. พอใจในประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ (A) 

 1. ตรวจการทำใบกิจกรรม
หลังเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
สังเกต 
3. สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพงึประสงค์
ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ใบกิจกรรม 
2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
สังเกต 
3. แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านใฝ่
รู้ใฝ่เรียน 

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

 



๒๕๑ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบกิจกรรม (K) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) 

(18-20 คะแนน) 
ดี (3) 

(14-17 คะแนน) 
พอใช้ (2) 

(10-13 คะแนน) 
น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 10 คะแนน) 
อธิบายลักษณะ
ของของเล่นและ
ของใช้ได้ 

เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
สะอาด เสร็จไม่
ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุกคน
ขาดความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏบิัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 



๒๕๒ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียนและมุ่งมัน่ในการ
ทำงาน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2  1  0 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ ตั้งใจ เพียร

พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
โดยมีผู้อื่นแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อื่นแนะนำ 

ไมม่ีความตั้งใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
          1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 



๒๕๓ 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

 1) ครูทบทวนเกี ่ยวกับลักษณะ
ของของเล่นของใช้ โดยครูถามคำถามกับ
นักเรียน เช่น 

– ของเล่นและของใช้ที่อยู่รอบตัว
เรามีลักษณะภายนอกเหมือนกันหรือไม่ 
อย ่างไร (แนวคำตอบ ไม ่ เหม ือนกัน 
เนื่องจากของเล่นและของใช้บางชนิดทำ
มาจากผ้า บางชนิดทำมาจากพลาสติก 
บางชนิดมีรูปร่างเหลี่ยม หรือบางชนิดมี
รูปร่างกลม)  

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ แสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถามได้ตรง
ความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าวัตถุแต่ละชิ้นทำมา
จากวัสดุกี่ชนิด อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
(1) น ักเร ียนแต ่ละคนปฏ ิบ ัติ

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 9 สำรวจของ
เล่นและของใช้ของเรา ตามข้ันตอนดังนี้ 

– เลือกของเล่นและของใช้ที่ชอบ
มาอย่างละ 1 ชนิด  

– ดูลักษณะและสัมผัสของเล่น
และของใช้ที ่เลือกมา พร้อมทั้งวาดภาพ
และบอกลักษณะต่าง ๆ ของของเล่นและ
ของใช้เหล่านั้น 

 (2) คร ูคอยแนะนำช ่วยเหลือ
นักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดู
รอบ ๆ ห ้องเร ียนและเป ิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
        - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้ที่นักเรียน
นำมา บันทึกข้อมูลจากการสังเกต ว่าวัตถุของเล่นหรือของ
ใช้ที่นำมาประกอบด้วย วัสดุกี่ชนิดอะไรบ้าง 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะ
ในการดำเนินชีวิต 
 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ

ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกบสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ทำของเล่นของใช้อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 



๒๕๔ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
(2)  คร ูและน ักเร ียนร ่วมกัน

อภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้
แนวคำถาม เช่น 

– ของเล่นและของใช้ที ่นักเรียน
ชอบมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ของเล่นที่
ชอบ คือ ลูกบอล ของใช้ที่ชอบ คือ หม้อ) 

– ของใช้ที่นักเรียนชอบชนิดใดที่
มีความแข็งแรง (แนวคำตอบ หม้อ) 

– ขอ ง ใ ช ้ ท ี ่ น ั ก เ ร ี ย นชอบมี
ประโยชน์อะไรบ้าง (แนวคำตอบ หม้อ
เอาไว้ใส่อาหาร) 

(3)  น ัก เร ียนและคร ูร ่ วมกัน
สรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้น
ให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเล่นและของใช้แต่
ละชนิดมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกัน 
เช่น สี ขนาด รูปร่าง และพื้นผิว 

    -    แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
    -   นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วย
ตนเองอย่างมั่นใจ 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนสามารถหาวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ให้ในการทดแทนกันในมาใช้ในการทำงาน 

4) ขั้นขยายความรู้  
    นักเรยีนค้นควา้คำศัพท์
ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับลักษณะของ
ของเล่นและของใช้ จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เนต็ และ
นำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์
พร้อมท้ังคำแปลลงสมุดส่งครู 

15 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับชนิด
ของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้เป็นความคิดรวบยอด
เพื่อนำเสนอในรูปแบบ mind mapping 
 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
      สังเกตลักษณะต่างๆ ของของเล่นและของใช้ใน
บริเวณบ้านว่า ของเล่นและของใช้ชนิดใดมีลักษณะ
เหมือนหรือแตกต่างกัน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยน
กับเพื่อนในห้องเรียน 
การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และ ดิจิทัล 
     ค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับลักษณะของ
ของเล่นและของใช้ จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                    เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ (1)              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่................................. เดือน................................................................. พ.ศ..................................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
           ตัวชี้วัด ว 2.1 ป. 1/2 ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  
 
2. สาระสำคัญ 
 ของเล่นและของใช้มีลักษณะแตกต่างกัน จึงสามารถนำสมบัติด้านต่างๆ เช่น รูปร่าง สี ขนาดและวัสดุ
ที่ใช้ทำมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ 

– เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบชุนิดของวัสดุของเล่นและของใช้ได้ (K) 
 2. จำแนกชนิดของวัสดุตามสมบัติของวัสดุเพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ไปใช้ในชีวิตประจำวนัได้ 
(P) 
 3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
3. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

  
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
  1. ครูถามคำถามนักเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ของเล่นและของใช้ในภาพมีลักษณะใดที่เหมือนกัน (แนวคำตอบ ทำมาจากไม้เหมือนกัน) 
 



๒๕๗ 
 

 
 

ตัวอย่าง  ของเล่นและของใช ้
 

2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ 
เรื่อง เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม 
 3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มของเล่น
และของใช้ ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้ เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา
นำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 

4. ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– วัสดุที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีสิ่งใดเหมือนกัน (แนวคำตอบ ลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์เหมือนกัน) 
– เกณฑ์มีความหมายว่าอะไร (แนวคำตอบ หลักที่กำหนดไว้) 
– สิ่งใดที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ของของเล่นและของใช้ได้ (แนวคำตอบ ลักษณะภายนอก เช่น สี 

รูปร่าง และวัสดุที่ใช้ทำ) 
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เกณฑ์ คือ 

หลักที่กำหนดไว้ ซึ่งนำมาใช้เป็นหลักในการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ตามต้องการ 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  

(1) นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ จากหนังสือเรียน แล้วครูสรุปให้นักเรียน
เข้าใจว่า เราสามารถแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ โดยดูจากลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ซึ่งดูได้จาก
สมบัติต่างๆ เช่น รูปร่าง สี ขนาด ความแข็ง น้ำหนัก และวัสดุที่ใช้ทำ แล้วนำสมบัติเหล่านี้มากำหนดเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งของเล่นและของใช้เป็นกลุ่มๆ 

(2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง สังเกตการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ ตาม
ขั้นตอนดังนี ้

– นักเรียนสังเกตของเล่นและของใช้ที่ครูเตรียมมา 
– ดูลักษณะต่างๆ ของของเล่นและของใช ้
– แบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้เป็นกลุ่มๆ  
– บอกเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
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ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  

 (1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เมื่อใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์ นักเรียนแบ่งของเล่นและของใช้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 
3 กลุ่ม คือ สิ่งที่ทำมาจากพลาสติก สิ่งท่ีทำมาจากแก้ว และสิ่งท่ีทำมาจากกระดาษ) 

– ของเล่นและของใช้ที่ทำมาจากพลาสติกมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ลูกปิงปอง จาน และ  ไม้
บรรทัด) 

– ของเล่นและของใช้ใดที่ทำมาจากวัสดุมากกว่า 1 ชนิด และทำมาจากวัสดุใดบ้าง (แนวคำตอบ 
ขวดแก้วใสทำมาจากแก้วและฝาขวดแก้วใสทำมาจากโลหะ) 

(3) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถแบ่ง
ของเล่นและของใช้เป็นกลุ่มๆ ได้ โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งที่ต่างกัน 
 (4) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ โดย
ร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  (1) ครูนำบัตรภาพแสดงของเล่นและของใช้ชนิดต่างๆ มาให้นักเรียนดูและทดลองแบ่งกลุ่ม 

(2) นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้จากอินเทอร์เน็ต แล้วนำ
ข้อมูลมาจัดทำเป็นป้ายนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในห้องเรียน 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
  (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามีครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 
– การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้นักเรียนพิจารณาจากอะไร 
– ลูกบอล ถุงเท้า ลูกแก้ว ผ้าเช็ดหน้า นักเรียนแบ่งกลุ่มสิ่งของเหล่านี้ได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 

และใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  - การบันทึกการทำกิจกรรม  
  - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
 - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
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8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรมเรือ่ง สังเกตการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ 
          2. บัตรภาพแสดงของเล่นและของใช้ชนิดต่าง ๆ เช่นลูกปิงปอง จาน ไม้บรรทัด แก้วน้ำ ขวดแก้วใส  
หนังสือ สมุด กล่อง 

3. คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือวัด) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบชุนิดของวัสดุของ
เล่นและของใช้ได้ (K) 
2. จำแนกชนิดของวัสดุ
ตามสมบัติของวัสดุเพื่อใช้
ในการแบ่งกลุ่มของเล่น
และของใช้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละ
มุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

1. ตรวจใบกิจกรรม 
2. สังเกตพฤติกรรม
การจำแนก 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 

1. ใบกิจกรรม 
2. แบบบันทึก
พฤติกรรมการ
จำแนก 
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม
ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนนการจัดทำใบกิจกรรม (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การบันทึกใบ
กิจกรรม 

เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการจำแนกของเล่นของใช้และนำความรู้ไปใช้ในชวีิตประจำวัน (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การจำแนกของเล่น 
ของใช้ 

จำแนกได้ถูกต้องร้อย
ละ80 ขึ้นไป 
นำไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

จำแนกได้ถูกต้อง
ร้อยละ60-70 
นำไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

จำแนกได้ถูกต้อง
ร้อยละ40-50  
นำไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

จำแนกได้ถูกต้อง
น้อยกว่าร้อยละ40  

 
 



๒๖๐ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรม ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมุ่งมั่นใน
การทำงาน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ ตั้งใจ เพียร

พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียรพยายาม
การในเรียน และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
โดยมีผู้อื่นแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรยีน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานหรือทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมีผูอ้ื่น
แนะนำ 

ไมม่ีความตั้งใจและไม่
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม อดทน
เพื่อให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามขั้นตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏบิัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

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 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
          1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปเกี่ยวกบัภาระงาน โดย
ครูช่วยอธบิายใหน้ักเรียนเข้าใจว่า เกณฑ์ คือ หลัก

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
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ที่กำหนดไว้ ซึ่งนำมาใช้เป็นหลักในการแบ่งกลุ่ม
ของเล่นและของใช้ตามต้องการ 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
ปฏิบัติกิจกรรมเรือ่ง สังเกตการแบง่กลุ่มของเลน่
และของใช ้

30 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
    - การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
ให้ความร่วมมือในการทำงาน 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
(1) นักเรยีนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าห้องเรยีน 
(2) ครูและนกัเรียนรว่มกันอภปิรายผลจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยใชค้ำถาม  
(3) ครูและนกัเรียนรว่มกันสรปุผลการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรยีนเข้าใจว่า เรา
สามารถแบ่งของเล่นและของใชเ้ปน็กลุ่มๆ ได ้โดย
ใชเ้กณฑ์ในการแบ่งที่ต่างกัน 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
(1) ครูนำบัตรภาพแสดงของเล่นและของใช้ชนิด
ต่างๆ มาให้นักเรียนดูและทดลองแบ่งกลุ่ม 
(2) นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ จากอินเทอร์เน็ต แล้ว
นำข้อมูลมาจัดทำเป็นป้ายนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพื่อนในห้องเรียน 

10  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 

- ตั้งคำถามและหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล  
การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และ ดิจิทัล 
    - การสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ต 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                    เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ (2)    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่............................. เดือน.........................................................................  พ.ศ.............................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
         ตัวชี้วัด ว 2.1 ป. 1/2 ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุม่วัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  
 
2. สาระสำคัญ 
 ของเล่นและของใช้มีลักษณะแตกต่างกัน จึงสามารถนำสมบัติด้านต่างๆ เช่น รูปร่าง สี ขนาด และ
วัสดุที่ใช้ทำมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ 

– เกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบชุนิดของวัสดุของเล่นและของใช้ได้ (K) 
 2. จำแนกชนิดของวัสดุตามสมบัติของวัสดุเพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ไปใช้ในชีวิตประจำวนัได้ 
(P) 
 3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
3. ให้การสนบัสนุนหรือโต้แย้งอยา่งมีเหตุผล 
4. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
5. การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

(1) ครูสนทนากับนักเรียน โดยครูให้นักเรียนดูภาพและใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 
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                        หม้อและกระทะ       สายยาง                    ยางรถยนต์ 

 
– เมื่อใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม สิ่งของในภาพจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ 

อย่างไร (แนวคำตอบ ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพราะหม้อและกระทะทำมาจากโลหะ ส่วนสายยางและยางรถยนต์
ทำมาจากยางพารา) 

(2) นักเรียนรว่มกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 

(1) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน แล้วให้นักเรียนลองแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ในบริเวณโรงเรยีน 
ตามข้ันตอนดังนี้ 

– แต่ละกลุ่มวางแผนการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ โดยกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มของ
เล่นและของใช้ของแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกัน เช่น กลุ่มที่ 1 ใช้สีเป็นเกณฑ์ กลุ่มที่ 2 ใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ กลุ่มที่ 
3 ใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ และกลุ่มที่ 4 ใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์   

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตของเล่นและของใช้บริเวณโรงเรียน และแบ่งกลุ่มของเล่นและ
ของใช้ตามเกณฑ์ที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบ  

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้ง
ร่วมกันอภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมด แล้วเขียนแผนภูมิแสดงการแบ่งกลุ่มของเล่นและ
ของใช้ตามจำนวนของของเล่นและของใช้ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด 

– นำเสนอแผนภูมิแสดงการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ให้เพื่อนในห้องฟัง 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
(1) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ (แนวคำตอบ ใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่ม) 

– จากแผนภูมิแสดงการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ ของเล่นและของใช้ลักษณะใดที่มีจำนวน
มากที่สุด (แนวคำตอบ ของเล่นและของใช้ที่มีรูปร่างกลม) 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เรา
สามารถแบ่งของเล่นและของใช้เป็นกลุ่มๆ ได้ โดยใช้ลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันของของเล่นและของ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม 
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 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

(4) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของนักเรียน 

(5) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
เรียนชั่วโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุน้ ดังนี ้

– ของเล่นและของใช้ใดเมื่อใช้ไม้เคาะแล้วทำให้เกิดเสียงข้ึน (แนวคำตอบ กลองและแก้วน้ำ) 
(6) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ ครั้ง

ต่อไป โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อการเกิดเสียง  
(7) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปราย

ร่วมกันในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  (1) ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา หัวข้อ ฝึกเพิ่มพูนทักษะ ในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 โดยครูอธิบายความหมายของกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประโยชน์จากกิจกรรม
สะเต็มศึกษา รวมทั้งกระบวนการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 6 ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้
นักเรียนเข้าใจ (ครูสามารถจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเสริมนอกเวลาเรียนได้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
สะเต็มศึกษาในเอกสารความรู้เสริมสำหรับครู) 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
ครู 

 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
  (1) นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 
– นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้การแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้มีประโยชน์อะไรบ้าง 
– ของเล่นและของใช้ที่มีน้ำหนักเบาทำมาจากวัสดุอะไร 
– นักเรียนแบ่งกลุ่มสิ่งของในภาพได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง และใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 

 
ตัวอย่าง  สิ่งของ 
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7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
 - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
 - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ดินสอ 1 แท่ง  
2. กระดาษ 1 แผ่น 
3. ของเล่นและของใช้บริเวณโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือวัด) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบชุนิดของวัสดุของเล่น
และของใช้ได้ (K) 
2. จำแนกชนิดของวัสดุตาม
สมบัติของวัสดุเพื่อใช้ในการ
แบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่น
ในการทำงาน (A) 
 

1. ตรวจใบกิจกรรม 
 
2. สังเกตพฤติกรรม
การจำแนก 
 
3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 

1. ใบกิจกรรม 
 
2. แบบบันทึก
พฤติกรรมการจำแนก 
 

3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้าน
ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 

1. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน) ขึ้นไป 
ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน) ขึ้นไป 
ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการจัดทำแผนที่ความคดิหรอืผังมโนทัศน์ (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) น้อย (1) 
การจัดทำแผนที่
ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 

เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการแบ่งกลุ่มของเล่นของใชแ้ละนำความรู้ไปใช้ในชวีิตประจำวัน (P) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) น้อย (1) 

การแบ่งกลุ่ม
ของเล่นของใช้ 

แบ่งกลุ่มได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
นำไปใช้อย่างเหมาะสม 

แบ่งกลุ่มได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 60-70 
นำไปใช้อย่างเหมาะสม 

แบ่งกลุ่มได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 40-50  
นำไปใช้อย่างเหมาะสม 

แบ่งกลุ่มได้
ถูกต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 40  
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรม ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมุ่งมั่นใน
การทำงาน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ ตั้งใจ เพียร

พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียนโดยมี
ผู้อื่นแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่การงาน
หรือทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่การงาน
และทำงานด้วย
ความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อื่นแนะนำ 

ไม่มีความต้ังใจ
และไม่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่การงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

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. ทักษะกระบวนการ 
           1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
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11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
ครูสนทนากับนักเรียน โดยครูให้นักเรียนดูภาพ
และใช้คำถามกระตุ้น 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการแบ่งกลุ่มของเล่นและของ
ใช ้โดยกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแบง่กลุ่มของเลน่
และของใช้ของแต่ละกลุ่มให้แตกตา่งกัน 
– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตของเล่นและของ
ใชบ้รเิวณโรงเรยีน และแบ่งกลุ่มของเล่นและของ
ใช้ตามเกณฑ์ที่กลุม่ของตนเองรบัผดิชอบ  
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมา
รายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้ง
ร่วมกนัอภิปรายซกัถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมี
ความรูค้วามเข้าใจที่ตรงกนั 
– สมาชิกกลุ่มชว่ยกันสรปุความรู้ที่ได้ทั้งหมด แลว้
เขียนแผนภูมิแสดงการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้
ตามจำนวนของของเล่นและของใชท้ี่มีลักษณะตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
– นำเสนอแผนภมูิแสดงการแบ่งกลุ่มของเล่นและ
ของใชใ้ห้เพื่อนในห้องฟัง 

50 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
    - การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
ให้ความร่วมมือในการทำงาน 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
   - สามารถเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ในระดับ 
เนื้อหาที่เรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
(1) ครูและนกัเรียนรว่มกันอภปิรายผลการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยใช้คำถาม  
(2) ครูอธบิายเพิม่เติมเกีย่วกบัการแบ่งกลุ่มของเล่น
และของใช้ โดยครูเนน้ให้นักเรยีนเข้าใจว่า เรา

40 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
สามารถแบ่งของเล่นและของใชเ้ปน็กลุ่มๆ ได ้โดย
ใช้ลักษณะทีเ่หมือนกันหรือแตกต่างกันของของเลน่
และของใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุม่ 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา  
(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศ
เกี ่ยวกับการแบ่งกลุ ่มของเล่นและของใช้จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อม
ทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู  

20  การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อมูล  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

-     - ใช้คำศัพท์วลสีั้น ๆ และสำนวนที่ใช้ใน
การสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                 เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ 1         เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่............................. เดือน.......................................................................  พ.ศ...............................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.1: เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธร์ะหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยดึเหนีย่วระหว่างอนุภาค หลกัและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี

มาตรฐาน ว 2.3: เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1.  ว ๒.1  ป.1/1  อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลาย
ชนิดประกอบกันโดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ ์

๒.  ว ๒.๑  ป.1/๒  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  
 ๓.  ว ๒.๓  ป.๑/๑  บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสยีงจากหลักฐานเชิงประจักษ ์ 
 
2. สาระสำคญั 
       ผู้เรยีนจะไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกบัสมบัติของวัสดุ   โดยศึกษาด้วยการใชว้ธิีการสืบสอบ  รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E 
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
     วัสดุที่นำมาทำวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้มีหลายชนิด ได้แก่ ผ้า ไม้ กระดาษ แก้ว ยาง พลาสติก และ
หิน วัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะหรือสมบัติทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 
 สิ่งของที่ทำจากยาง  มีลักษณะยืดหยุ่นได้ สิ่งของที่ทำจากแก้ว มีลักษณะเรียบแข็ง  แต่แตกได้ สิ่งของ
ที่ทำจากพลาสติก จะมีน้ำหนักเบา สิ่งของที่ทำจากกระดาษ  มีน้ำหนักเบาฉีกขาดได้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จัดกลุ่มสมบัตขิองวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ได ้(P) 
2. บอกสมบัติของวัสดุที่ใชท้ำของเล่น ของใชไ้ด้ (K) 
3. เปน็ผู้ที่มีเหตุผล มีความอยากรูอ้ยากเห็น  ใจกว้าง  มคีวามซื่อสัตยแ์ละมคีวามมุ่งมั่น 

เพียรพยายาม (A) 
 



๒๗๔ 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยและการการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์

 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1  สร้างความสนใจ  
  ครูนำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ โดยครูถามคำถามกระตุ้นความคิด
นักเรียนดังนี ้

- สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้มีอะไรบ้าง 
 (ตัวอย่างคำตอบ รูปทรง สี ความแข็ง ขนาด)  

 
 ขั้นที ่2 สำรวจและคน้หา  

1.  ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มเปน็ 4 กลุ่ม  จากนัน้ครูแจกบัตรคำให้นักเรยีนแต่ละกลุ่ม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.  ให้นักเรยีนหาความสัมพันธ์ระหว่างบัตรคำ กบัสมบัติของวัสดุ โดยเขยีนเปน็แผนภาพความคดิ 

 

ขั้นที ่3 อธบิายและลงขอ้สรปุ  
  1.  ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแผนภาพความคิดของกลุ่มตนเอง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
  2.  ใหน้ักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้ 
ให้ได้ประเด็นตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้
 
ขั้นที ่4 ขยายความรู ้ 
  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดสมบัติของวัสดุที่ใชท้ำของเลน่ ของใช้ จัดทำเปน็ชิน้งาน ให้ได้
ลักษณะดังนี ้

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกลม 

สีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง 

เล็ก ขรุขระ ใหญ ่

นิ่ม แข็ง เรียบ 
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แผนภาพความคิด สมบัติของวัสดุทีใ่ช้ทำของเลน่ ของใช ้
 

ขั้นที ่5 ประเมนิ  
  1. นักเรยีนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรยีน ในประเด็นต่อไปนี ้
          สิ่งที่นักเรยีนได้เรียนรูใ้นวนันี้คอือะไร 
         นักเรยีนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
         นักเรยีนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรือ่งใดบ้าง 
         นักเรยีนพึงพอใจกบัการเรยีนในวันนีห้รือไม ่
         นักเรยีนต้องการให้ครปูรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
   2. ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำกิจกรรม และสังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน ประเมินแผนภาพความคิดสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้  และ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริง 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
  - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
 

ทรงกลม 
ทรง 

กระบอก 
สีแดง สีน้ำเงนิ สีเขียว 

รูปทรง สี 

สมบัติของวสัดุที่ใชท้ำ 

ของเล่น ของใช ้

ขนาด 

พื้นผิว 

ความแข็ง 

ใหญ ่ เล็ก 

เรียบ ขรุขระ 

แข็ง นิ่ม 

ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 
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8. สือ่/แหง่การเรียนรู้ 
         บัตรคำ สมบัติของวัสด ุ
 
 9. การวัดและประเมินผล  

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 
ตรวจใบงาน แบบบันทึกคะแนนใบงาน เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 ระดับ 

 
สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม แบบประเมินพฤติกรรมการตอบ 

คำถาม 
เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 ระดับ 

สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

สังเกตโดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 

เกณฑ์ประเมินรูบคิ 3 ระดับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตาม            
แบ่งภาระหน้าที ่            
ได้ไม่ชัดเจนขาด  
ความรับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา
บางครั้ง 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
           1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
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11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
การจัดการเรียนรู ้

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
     ครูนำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับสมบัติของ
วัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ โดยครูถาม
คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน 

5 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ แสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถามได้ตรง
ความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
    ให้นักเรยีนหาความสัมพันธ์ระหว่างบัตร
คำ กบัสมบัติของวัสดุ โดยเขยีนเปน็
แผนภาพความคิด 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
        - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของ
ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการสังเกต ว่าวัตถุ
ของเล่นหรือของใช้ที ่นำมาประกอบด้วยวัสดุกี ่ชนิด
อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ให้ผู ้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม

ออกมานำเสนอแผนภาพความคิดของกลุ่ม
ตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

 2.  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
และสรุปความรู้เกี ่ยวกับสมบัติของวัสดุที่
นำมาทำของเล่นของใช้ 
ให้ได้ประเด็นตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้

20 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
      - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกบสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ทำของเล่นของใช้อย่าง
มีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด

สมบัต ิของว ัสดุท ี ่ ใช ้ทำของเล่น ของใช้ 
จ ัดทำเป ็นช ิ ้นงาน   ในร ูปแบบ mind 
mapping 

15  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับชนิด
ของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้เป็นความคิดรวบยอด
เพื่อนำเสนอในรูปแบบ mind mapping 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                    เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ 2           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่................................. เดือน....................................................................... พ.ศ.........................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.1: เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธร์ะหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยดึเหนีย่วระหว่างอนุภาค หลกัและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี

มาตรฐาน ว 2.3: เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

     1.  ว 2.1  ป.1/1  อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์

     2. ว 2.1 ป.1/2 ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้  
      3. ว 2.3 ป.1/1 บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์ 
 
2. สาระสำคญั 
         ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบ  รูปแบบวงจรการ
เรียนรู ้5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
         วัสดุที่นำมาทำวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้มีหลายชนิด ได้แก่ ผ้า ไม้ กระดาษ แก้ว ยาง พลาสติก และหิน 
วัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะหรือสมบัติที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 
         สิ่งของที่ทำจากยาง มีลักษณะยืดหยุ่นได้ สิง่ของที่ทำจากแก้ว มีลักษณะเรยีบแข็งแต่แตกได้ สิ่งของที่ทำ
จากพลาสติก  มีน้ำหนักเบา สิ่งของที่ทำจากกระดาษ  มีน้ำหนักเบาฉีกขาดได้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จัดกลุ่มสมบัติของวัสดุที่ใชท้ำของเล่น ของใชไ้ด้ (P) 
2. บอกสมบัติของวสัดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ได ้(K) 
3. เปน็ผู้ที่มีเหตุผล มีความอยากรู้อยากเห็น ใจกว้าง  มีความซื่อสัตย์และมีความมุ่งมั่น   เพียรพยายาม 

(A) 
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5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยและการการสื่อสาร 
            2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 
6. การจดักิจกรรมการเรียนรู ้
 ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  

1. ทบทวนความรู้เก่ียวกบัของเล่น ของใช้ ชนิดและสมบัติของวัสดุทีใ่ช้ในการทำของเลน่ ของใช ้ 
2. นกัเรียนดูภาพสิ่งของต่าง ๆ เชน่ ตุ๊กตา กล่องใสด่ินสอ ม้าโยก รถหนอนไม้ กระติกน้ำ ตู้เสื้อผ้า ลกู

บอล หุ่นยนต ์ร่ม จากนั้นชว่ยกันระบวุ่าสิ่งใดเปน็ของเล่น (ตุ๊กตา ม้าโยก รถหนอนไม้ ลกูบอล หุ่นยนต์) 
3. นักเรยีนจำแนกวัสดุที่ใช้ทำของเล่นจากภาพข้างตน้ (ตุ๊กตาทำจากผา้พลาสติก ม้าโยก และรถหนอน

ไม้ทำจากไม้ ลูกบอลทำจากยาง และหุ่นยนต์ทำจากพลาสติก) 
4. ถามคำถามสำคัญนักเรียน ดังนี้ 

        -  วสัดุในท้องถิ่นสามารถนำมาประดิษฐ์ของเลน่ ของใช้อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ขวด
พลาสติกนำมาทำแจกันดอกไม้ กระดาษนำมาทำกลอ่งของขวัญ) 

  
ขั้นที ่2 สำรวจและคน้หา  

นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสำรวจของเล่น ของใช้ในบริเวณสนามเด็กเล่นของ
โรงเรียน (หรือในท้องถิ่น)  โดยให้นักเรียนช่วยกันจดชื่อ ของเล่น ของใช้ที่สำรวจพบ 
 
ขั้นที ่3 อธบิายและลงขอ้สรปุ  

1. ให้ผู้แทนนกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสำรวจ 
  2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่น ของใช้ที่
นักเรียนสำรวจพบภายในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน (หรือในท้องถิ่น) 
    
 ขั้นที ่4 ขยายความรู ้ 

ให้นักเรียนประดษิฐ์ของเล่นหรือของใชจ้ากวสัดุที่มีในท้องถิ่นคนละ 1 ชิ้น จัดทำเป็นชิน้งาน 
 
ขั้นที ่5 ประเมนิ  
   1. นักเรยีนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรยีน ในประเด็นต่อไปนี ้

        สิ่งที่นักเรยีนได้เรียนรูใ้นวนันี้คอือะไร 
        นักเรยีนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 
        นักเรยีนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรือ่งใดบ้าง 
        นักเรยีนพึงพอใจกบัการเรยีนในวันนีห้รือไม ่
        นักเรยีนต้องการให้ครปูรบัปรุงการสอนในเรื่องใด 
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   2. ประเมนิการเรยีนรู้ของนักเรยีนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรยีนขณะทำกิจกรรม และสงัเกตการ
ตอบคำถามของนกัเรยีนในชัน้เรียน ประเมินสิ่งประดษิฐ์ของเล่นหรือของใช้จากวัสดใุนทอ้งถิ่น และประเมิน
คุณลักษณะ อันพงึประสงค์โดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริง 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  - การบันทึกการทำกิจกรรม  
 - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
 - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สือ่/แหง่เรียนรู ้
         1. แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 
         2. ภาพสิง่ของต่าง ๆ  
 
9. การวัดและประเมินผล  

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 
ตรวจใบงาน แบบบันทึกคะแนนใบงาน เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 ระดับ 
สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 ระดับ 
สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

สังเกตโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม
ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

เกณฑ์ประเมินรูบคิ 3 ระดับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุกคน
ขาดความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 



๒๘๓ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามขั้นตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏบิัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูด

แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูด
กล้าแสดงความ
คิดเห็นและโต้แยง้ใน
สิ่งท่ีไม่ถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
          1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 



๒๘๔ 
 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 

11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
       ทบทวนความรู้เกี ่ยวกับของเล่น ของใช้ 
ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทำของเล่น 
ของใช้  

5 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มสำรวจของเล่น ของใช้ในบริเวณสนามเด็ก
เล่นของโรงเรียน (หรือในท้องถิ่น) โดยให้นักเรียน
ช่วยกนัจดชื่อของเล่น ของใช้ที่สำรวจพบ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
        - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของวัสดุที ่นำมาทำของเล่นของใช้  ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการสังเกต จากการ
สำรวจ 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
   1.ให ้ผ ู ้แทนนักเร ียนแต่ละกลุ ่มออกมา
นำเสนอผลการสำรวจ 
   2.ให้นักเร ียนร่วมกันอภิปราย และสรุป
ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของ
เล่น ของใช้ ที่นักเรียนสำรวจพบภายในสนาม
เด็กเล่นของโรงเรียน (หรือในท้องถิ่น) 
    

20 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
      - น ักเร ียนพูด ตอบคำถามเก ี ่ยวกบสิ ่งท ี ่ครู
สอบถามเกี ่ยวกับวัสดุที ่นำมาใช้ทำของเล่นของใช้
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) 
      ให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้
จากวัสดุที่มีในท้องถิ่นคนละ 1 ชิ้น จัดทำเป็น
ชิ้นงาน 

15  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
      การสร้างสรรค์ชิ้นงาน จากองค์ความรู้ 

 
 



๒๘๕ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๒๘๖ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                 เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง วัสดุทีป่ระกอบกันเป็นของเล่นและของใช ้      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่............................. เดือน....................................................................... พ.ศ.........................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 2.1: เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธร์ะหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยดึเหนีย่วระหว่างอนุภาค หลกัและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี

มาตรฐาน ว 2.3: เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1.  ว ๒.1  ป.1/1  อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลาย
ชนิดประกอบกันโดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ ์

2.  ว ๒.๑  ป.1/๒  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  
 3.  ว ๒.๓  ป.๑/๑  บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
 
2. สาระสำคัญ 
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุที่ประกอบกันเป็นของเล่นและของใช้ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบ
สอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู ้5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

สิ่งของแต่ละชนิดอาจผลิตขึ้นจากวัสดุที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน หรือใช้วัสดุเพียงอยา่งเดียว หรือ
หลายอย่างประกอบกัน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบวุัสดุที่ใช้ทำของเล่น และของใช้ได้ (K) 
 2. สำรวจของเล่น และของใช้ที่ใชว้ัสดุหลายอย่างประกอบกันได้ (P) 
 3. เลือกใช้เกณฑใ์นการจัดจำแนกวัตถุสิ่งของได ้(P) 
 4. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยและการการสื่อสาร 
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 
 



๒๘๗ 
 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่ 1  สรา้งความสนใจ 

ทบทวนความรู้เก่ียวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ โดยให้นักเรยีนเขียนแผนภาพความคิด 
ชนิดของวสัดุที่ใชท้ำของเลน่และของใช ้จากนั้นถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรยีนดังนี้ 

- ของเลน่ และของใชช้นิดใดบ้างทีท่ำจากวัสดหุลายชนิดประกอบกนั (ตัวอย่างคำตอบเรือใบ ทำจาก
เหล็ก ผา้ ผ้าใบ เชือก และไม้) 
 

ขั้นที ่ 2  สำรวจและคน้หา 
นักเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนัน้ให้นักเรยีนสืบค้นของเล่นและของใช ้ทีผ่ลิตขึ้นจากวสัดหุลาย

ชนิดประกอบกนั จากนัน้ออกแบบวิธีการนำเสนอในแบบที่น่าสนใจ 
 

 ขั้นที ่ 3  อธบิายและลงข้อสรุป 
 1. ผู้แทนนักเรยีนแต่ละกลุม่นำเสนอผลการสบืค้นหน้าชั้นเรยีน เพื่อเปรยีบเทยีบและตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 2. นักเรยีนร่วมกันอภิปรายผลการสืบค้น และรว่มกันสรปุความรูเ้กี่ยวกบัวสัดุที่ประกอบกนัเปน็ของ
เล่นและของใชใ้ห้ได้ประเด็นตามจดุประสงค์การเรยีนรู ้
 
ขั้นที ่ 4  ขยายความรู ้
 นักเรียนวาดภาพและระบายสีของเล่น หรือของใช้ที่ทำจากวัสดุหลายชนิดประกอบกนัและจัดทำเป็น
สมุดเลม่เล็ก ให้มีลักษณะดังนี ้ 

  

วัสดุที่ประกอบกนัเป็นเรือ  

ใบเรือทำจาก   
ผ้าใบ 

เชือกทำจาก
ป่าน 

หรือไนลอน 

ธงทำจาก
ผ้า 

เสาธงทำจาก
เหล็ก 

ตัวเรือทำจาก
ไม ้



๒๘๘ 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 

  สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนีค้อือะไร 
  นักเรยีนเข้าใจเรื่องใดมากท่ีสุด 
  นักเรยีนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  นักเรยีนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ 
  นักเรยีนต้องการให้ครปูรับปรุงการสอนในเรื่องใด 

2. ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำกิจกรรม สังเกตการตอบ
คำถามของนักเรียนในชั้นเรียน ประเมินการสืบค้น และประเมินสมุดเล่มเล็ก   
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  - การบันทึกการทำกิจกรรม  
  - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
  - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ภาพระบายสี 
          2. แหล่งเรยีนรู้ภายในและภายนอกชั้นเรียน 
       3. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เรามารู้จักของเล่นและของใช้กัน 
 
9.  การวัดและประเมินผล  

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 
ตรวจใบงาน แบบบันทึกคะแนนใบงาน เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 

ระดับ 
สังเกตพฤติกรรมการตอบ
คำถาม 

แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 
ระดับ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพงึประสงค์ด้าน
ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 

สังเกตโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมด้าน
ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 

เกณฑ์ประเมินรูบคิ 3 
ระดับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 



๒๘๙ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุกคน
ขาดความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามขั้นตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได ้

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏบิัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรอืร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูดแสดง

ความคิดเห็นและโต้แย้งใน
สิ่งท่ีถูกต้อง กล้า
แสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและมี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและมี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหาบางครั้ง 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายและไม่มี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 
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10. ทักษะกระบวนการ 
  1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. ใฝ่เรียนรู ้
  2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
       ทบทวนความรู้เก่ียวกบัชนิดของวัสดุที่ใช้
ทำของเลน่และของใช ้โดยให้นักเรยีนเขียน
แผนภาพความคิด ชนดิของวัสดุทีใ่ช้ทำของเลน่
และของใช้  

5 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
        นกัเรยีนสบืคน้ของเลน่และของใช ้ที่ผลิต
ขึ้นจากวสัดหุลายชนิดประกอบกนั จากนัน้
ออกแบบวิธีการนำเสนอในแบบที่นา่สนใจ 

20 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
        - การวิเคราะห์ สังเคราะห์  นักเรียนนำมา 
บันทึกข้อมูลจากการสังเกต ว่าวัตถุของเล่นหรือของ
ใช้ที่นำมาประกอบด้วยวัสดุกี่ชนิดอะไรบ้าง 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสืบค้น
หน้าชั ้นเรียน เพื ่อเปรียบเทียบและตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการสืบค้น และ
ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ประกอบกันเป็น
ของเล่นและของใช้ให้ได้ประเด็นตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
 

20 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
      - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี ่ยวกบสิ ่งที ่ครู
สอบถามเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ทำของเล่นของใช้
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู ้ที ่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
      นักเรียนวาดภาพและระบายสีของเล่น 
หรือของใช้ที่ทำจากวัสดุหลายชนิดประกอบกัน
และจัดทำเป็นสมุดเล่มเล็ก 

15  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
      นักเรียนสรุปความรู ้ที ่ได ้จากการเรียนเป็น
ความคิดรวบยอดเพื ่อนำเสนอในรูปแบบ mind 
mapping 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                 เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง วัสดุที่ใช้ทำสิ่งของเล่นของใช้ (1)        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่............................. เดือน..................................................................  พ.ศ...................................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 ตัวชีว้ัด  ว 2.1 ป. 1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
 
2. สาระสำคัญ 
 ของเล่นและของใช้ทำมาจากวัสดุต่างกันจึงมีลักษณะต่างกัน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ 

 
4. จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

1. ระบุลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ได้ (K) 
2. สังเกตลักษณะวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
  1. ครูนำภาพว่าวมาให้นักเรียนดู จากนั้นครูถามคำถามนักเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สิ่งของในภาพคือของเล่นหรือของใช้ (แนวคำตอบ ของเล่น) 
– สิ่งของในภาพทำมาจากอะไร (แนวคำตอบ กระดาษ) 
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ตัวอย่าง  ว่าว 

 
  2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้  
เรื่อง วัสดุท่ีใช้ทำของเล่นและของใช้ 
 3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำของเล่น
และของใช้ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา
นำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 

4. ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– สิ่งท่ีทำจากกระดาษมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ มีน้ำหนักเบา) 
– ของเล่นและของใช้ที่มีน้ำหนักเบาทำมาจากวัสดุชนิดใด (แนวคำตอบ ทำมาจากกระดาษ และ

พลาสติก) 
– ของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ทำมา

จากผ้า พลาสติก แก้ว และโลหะ) 
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุที่ใช้ทำ

ของเล่นและของใช้มีหลายชนิด เช่น ผ้า พลาสติก แก้ว และโลหะ 
 
ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา  

1. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 17 สังเกตประเภทของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและ
ของใช้ ตามขั้นตอนดังนี้  

– ดูและสัมผัสของเล่นและของใช้ต่าง ๆ 
– บอกว่าของเล่นและของใช้นั้นทำมาจากวัสดุชนิดใด 

2. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ของเล่นหรือของใช้ที่ทำมาจากผ้ามีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ กางเกง) 
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– ของใช้ที่ทำมาจากโลหะมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ แข็ง ผิวมันวาว และทนทาน) 
– ของใช้ชนิดใดที ่ทำมาจากพลาสติก และมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ ไม้แขวนเสื ้อมี

หลากหลายสีสัน และมีน้ำหนักเบา) 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเล่นและของ

ใช้แต่ละชนิดทำมาจากวัสดุต่างชนิดกัน 
 4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  1. ครูนำตัวอย่างของเล่นและของใช้ที่ทำมาจากวัสดุต่างกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า กล่องดินสอ สมุด และ
แก้วน้ำ มาให้นักเรียนดูและสัมผัส จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าสิ่งของเหล่านี้ทำมาจากวัสดุชนิดใด 

2. นักเรียนวาดภาพระบายสีของเล่นหรือของใช้ที่ตนเองชอบ พร้อมทั้งเขียนบอกว่าทำมาจากวัสดุ
ชนิดใด มีสมบัติเป็นแบบใด แล้วนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
  1. นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจ
หรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

2. นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

3. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

4. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 
– ของเล่นและของใช้ที่ทำมาจากผ้ามีลักษณะอย่างไร 
– ของใช้ที่ทำมาจากแก้วมีลักษณะอย่างไร 

 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

- การบันทึกการทำกิจกรรม  
- แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
- ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 

8. สื่อการเรียนรู้ 
1. ภาพว่าว 
2. ใบกิจกรรมเรือ่ง สังเกตประเภทของวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นและของใช้ 
3. ของเล่นและของใช้ที่ทำมาจากวัสดุต่างกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า กล่องดินสอ สมุด และแก้วน้ำ 
4. ดินสอ 1 แท่ง 
5. กระดาษ 1 แผ่น 
6. สีไม้/สีเทียน 1 กล่อง 
7. ใบกิจกรรมเรือ่ง สังเกตประเภทของวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นและของใช้ 
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8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
10. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     

 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ / เครื่องมือวัด) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุลักษณะของวัสดุที่
ใช้ทำของเล่นและของ
ใช้ได้ (K) 
2. สังเกตลักษณะวัสดุที่ใช้
ทำของเล่นและของใช้ไป
ใช้ในชวีิตประจำวนัได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละ
มุ่งมั่นในการทำงาน (A)  

  1. ตรวจการทำใบ
กิจกรรมหลังเรียน 
 2. สังเกตพฤติกรรม
การสังเกต 
 3. สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 

  1. แบบบันทึก
คะแนนใบกิจกรรม 
  2. แบบประเมิน
พฤติกรรมการสังเกต 
  3. สังเกตโดยใช้
แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 

  1. ได้คะแนนตัง้แต่ระดับคุณภาพ 
3 (6-7 คะแนน)  ขึ้นไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ 
  2. ได้คะแนนตัง้แต่ระดับคุณภาพ 
3 (6-7 คะแนน)  ขึ้นไป  ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ 
   3. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับคุณภาพ 
2 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบกิจกรรม (K) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) 

(18-20 คะแนน) 
ดี (3) 

(14-17 คะแนน) 
พอใช้ (2) 

(10-13 คะแนน) 
น้อย (1) 

(ต่ำกว่า 10 คะแนน) 
ระบุลักษณะของ
วัสดุที่ใช้ทำของเล่น
และของใช้ได้  

เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่ครบถ้วน 
บันทึกข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามขั้นตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได ้

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียนและมุ่งมัน่ในการ
ทำงาน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2  1  0 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ ตั้งใจ เพียร

พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนโดยมีผู้อื่น
แนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรยีน 
และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
และไม่แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2  1  0 
ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมีผูอ้ื่น
แนะนำ 

ไมม่ีความตั้งใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน
และไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตามเป้าหมาย 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
           1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้
นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้
ทำของเล่นและของใช้ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้
ล่วงหน้าให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าวัตถุแต่ละชิ้น
ทำมาจากวัสดุกี่ชนิด อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
    (1) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติ
กิจกรรมเรื่อง สังเกตประเภทของวัสดุที่ใช้ทำของ
เล่นและของใช้ ตามขั้นตอนดังนี้  
    – ดูและสัมผัสของเล่นและของใช้ต่าง ๆ 
    – บอกว่าของเล่นและของใช้นั้นทำมาจากวัสดุ
ชนิดใด 
    (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียน
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื ่อมี
ปัญหา 

50 การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
        - นักเร ียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของ
ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการสังเกต ว่า
วัตถุของเล่นหรือของใช้ที่นำมาประกอบด้วยวัสดุกี่
ชนิดอะไรบ้าง 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและ
ทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจาก

การปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผล

จากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม เช่น 
– ของเล่นหรือของใช้ที ่ทำมาจากผ้ามี

อะไรบ้าง (แนวคำตอบ กางเกง) 
– ของใช้ท ี ่ทำมาจากโลหะมีลักษณะ

อย่างไร (แนวคำตอบ แข็ง ผ ิวม ันวาว และ
ทนทาน) 
– ของใช้ชนิดใดที ่ทำมาจากพลาสติก และมี
ลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ ไม้แขวนเสื ้อมี
หลาก หลายสีสัน และมีน้ำหนักเบา) 

(3) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า 

50 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี ่ยวกบสิ ่งที ่ครู
สอบถามเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้ทำของเล่นของใช้
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
    -    แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
    -   น ักเร ียนใช้ว ิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการ
และเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

- นักเร ียนสามารถหาว ัสด ุท ี ่ ใช ้ ในการจัด
กิจกรรมให้ในการทดแทนกันในมาใช้ในการ
ทำงาน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ของเล่นและของใช้แต่ละชนิดทำมาจากวัสดุต่าง
ชนิดกัน  
4) ขั้นขยายความรู้  
     (1) ครูนำตัวอย่างของเล่นและของใช้ที่ทำมา
จากวัสดุต่างกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า กล่องดินสอ 
สมุด และแก้วน้ำ มาให้นักเรียนดูและสัมผัส 
จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าสิ่งของเหล่านี้
ทำมาจากวัสดุชนิดใด 
    (2) นักเรียนวาดภาพระบายสีของเล่นหรือ
ของใช้ที่ตนเองชอบ พร้อมทั้งเขียนบอกว่าทำมา
จากวัสดุชนิดใด มีสมบัติเป็นแบบใด แล้วนำเสนอ
ให้เพื่อนในห้องฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

10  การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
ชนิดของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพื่อนำเสนอในรูปแบบ mind mapping 
การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
      สังเกตลักษณะต่างๆ ของของเล่นและของใช้
ในบริเวณบ้านว่า ของเล่นและของใช้ชนิดใดมี
ลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน แล้วนำข้อมูลที่
ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา               เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 เรื่อง วัสดุที่ใช้ทำสิ่งของเล่นของใช้ (2)     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่.................................. เดือน.........................................................  พ.ศ....................................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
      ตัวชีว้ัด ว 2.1 ป. 1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
 
2. สาระสำคัญ 
 ของเล่นและของใช้ทำมาจากวัสดุต่างกันจึงมีลักษณะต่างกัน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชวีิตประจำวันได้ (K) 
2. สำรวจและจำแนกกลุ่มวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
          3. การรูเ้ท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และ ดิจิทลั 

4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
          5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ  
  1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ โดยการถามคำถามกับนักเรียน เช่น 

– ของเล่นและของใช้ชนิดต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราทำมาจากวัสดุที่มีสมบัติเหมือนกัน
หรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่เหมือนกัน) 

2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ 
เรื่อง วัสดุท่ีใช้ทำของเล่นและของใช้ 
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3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 
– ของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้าง (แนวคำตอบ 

พลาสติก ผ้า แก้ว ไม้ โลหะ และกระดาษ) 
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา (Exploration) 

1. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน แล้วให้นักเรียนลองสังเกตวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ ใน
บริเวณโรงเรียนตามขั้นตอนดังนี้  

– สังเกตของเล่นและของใช้ที่ทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน 
– นับจำนวนของของเล่นและของใช้ที่ทำมาจากวัสดุแต่ละชนิด 
– บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการสำรวจของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน 

2. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ของเล่นและของใช้ที่นักเรียนสำรวจพบในบริเวณโรงเรียนทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้าง (แนว
คำตอบ แก้ว โลหะ พลาสติก กระดาษ ยาง และไม้) 

– ของเล่นและของใช้ที่ทำมาจากวัสดุชนิดใดมีจำนวนมากที่สุด (แนวคำตอบ พลาสติก) 
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเล่นและของ

ใช้แต่ละชนิดทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน 
 4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) 
  1. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนมีวิธีเลือกซื้อของเล่นอย่างไรและมีวิธีใช้ของใช้อย่างไรไม่ให้เกิดอันตราย 
ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกซื้อของเล่นที่มีประโยชน์และใช้ของ
ใช้ได้อย่างปลอดภัย และสามารถเก็บรักษาของเล่นและของใช้ให้ถูกต้อง เพื่อให้ใช้ได้นานๆ โดยครูนำรูปหรือ
ของเล่นและของใช้จริงมาให้นักเรียนดู และถามนักเรียนว่า ของเล่นและของใช้ที่นักเรียนเห็นประกอบด้วยวัสดุ
ใด เหมาะสำหรับทำอะไร และควรเก็บรักษาอย่างไร เช่น 

 ของเล่นที่เห็นทำจากพลาสติก เหมาะสำหรับการเล่นและไม่ทำให้เกิด
อันตราย เพราะหล่นแล้วไม่แตก เมื่อเล่นเสร็จแล้วควรเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย 
และไม่ควรทิ้งไว้กลางแดดนานๆ เพราะจะทำให้พลาสติกเปราะและใช้งานได้ไม่
นาน 
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     ของเล่นที่เห็นทำจากไม้ เหมาะสำหรับการเล่นโดยไม่ทำให้เกิดอันตราย 
เพราะไม่มีส่วนประกอบที่มีคม เมื่อเล่นเสร็จแล้วควรเก็บใส่กล่องและระวังไม่ให้
เปียกชื้นเพราะไม้อาจข้ึนราได้ ทำให้ใช้เล่นไม่ได้อีก 

 
  ของใช้ที่เห็นทำจากแก้ว เหมาะสำหรับใช้งาน ควรระวัง

ในการถือ เพราะถ้าหล่นอาจแตกทำให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากมี
ส่วนที่มีคมอาจบาดมือหรือเท้าได้ เมื่อใช้แล้วควรเก็บให้เป็นที่ในชั้น
วางแก้วเพื ่อป้องกันการตกแตก เนื ่องจากเมื ่อแก้วแตกแล้วไม่
สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินในการซื้อแก้วใบ
ใหม ่

 
2. นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ จากหนังสือเรียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมท้ังคำแปลลงสมุดส่งครู 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation) 
  1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

2. นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

3. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

4. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 
– ยกตัวอย่างของเล่นและของใช้ที่ทำมาจากวัสดุมากกว่า 1 ชนิด 
– นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้เรื่องวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นและของใช้มีประโยชน์อะไรบ้าง 

  
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
   - การบันทึกการทำกิจกรรม  
  - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
   - ภาพวาด / Mind Mapping (ถา้มี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ดินสอ 1 แท่ง 
2. กระดาษ 1 แผ่น 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
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9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือวัด) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายสมบัติของวัสดุ
ที่ใช้ทำของเล่นของใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ (K) 
2. สำรวจและจำแนกกลุ่ม
วัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้
ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละ
มุ่งมั่นในการทำงาน (A)  

1. ตรวจการบันทึก
ข้อมูลในใบกิจกรรม 
2. ตรวจการบันทึก
ข้อมูลและตอบคำถาม
จากการสำรวจ 
3. สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. ใบกิจกรรม 
 
2. แบบบันทึกการ
สำรวจของเล่นของ
ใช้ในชวีิตประจำวนั 
3. สังเกตโดยใช้
แบบประเมิน
พฤติกรรมด้านใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 

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

 
เกณฑ์การให้คะแนนการจัดทำแบบบันทึกการสำรวจของเล่นของใช้ในชวีิตประจำวัน (K) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) 

(18-20 คะแนน) 
ดี (3) 

(14-17 
คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(10-13 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 10 คะแนน) 

การบันทึกผลใน
แบบบันทึกการ
สำรวจของเล่นของ
ใช้ในชวีิตประจำวนั 

เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการจำแนกกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวติประจำวันได้ (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การบันทึกผลและตอบ
คำถามในแบบบันทึกการ
สำรวจของเล่นของใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

จำแนกกลุ่มได้
ถูกต้องร้อยละ 80 
ขึ้นไป นำไปใช้
อย่างเหมาะสม 

จำแนกกลุ่มได้
ถูกต้องร้อยละ
60-70 นำไปใช้
อย่างเหมาะสม 

จำแนกกลุ่มได้
ถูกต้องร้อยละ
40-50  นำไปใช้
อย่างเหมาะสม 

จำแนกกลุ่มได้
ถูกต้องน้อยกว่า        
ร้อยละ 40  

 
 
 
 
 



๓๐๖ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรม  ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมุ่งมั่นใน
การทำงาน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ ตั้งใจ เพียรพยายาม

การในเรียน และ
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียรพยายาม
การในเรียน และ
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูห้รือแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทัง้
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
ด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียรพยายาม
การในเรียน และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
โดยมีผู้อื่นแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานหรือทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงานด้วย
ความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื่อให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมีผูอ้ื่น
แนะนำ 

ไมม่ีความตั้งใจและ
ไม่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและไม่สามารถ
ทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม 
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุกคน
ขาดความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 



๓๐๗ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏบิัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการ
สำรวจ 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
           1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
ครูสนทนากับนักเรียน โดยครูใช้คำถามกระตุ้น 
นักเรียนรว่มกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับ
คำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 30 การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 



๓๐๘ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
– สังเกตของเลน่และของใช้ที่ทำมาจากวสัดุชนิด
ต่างๆ ในบรเิวณโรงเรียน 
– นบัจำนวนของของเล่นและของใช้ที่ทำมาจาก
วัสดุแต่ละชนดิ 

เปรียบเทียบข้อมูล  
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
    - การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
ให้ความร่วมมือในการทำงาน 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
   - การนับจำนวน 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
(1) นักเรยีนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าห้องเรยีน 
(2) นักเรยีนและครูร่วมกนัอภิปรายผลจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยใชค้ำถาม  
(3) นักเรยีนและครูร่วมกนัสรปุผลการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรยีนเข้าใจว่า ของเลน่
และของใช้แต่ละชนิดทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกนั 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
(1) ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนมีวิธีเลือกซื้อของ
เล่นอย่างไรและมีวิธีใช้ของใช้อย่างไรไม่ให้เกิด
อ ันตราย  คร ู เช ื ่อมโยงความร ู ้ เข ้าก ับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกซื้อ
ของเล่นที ่ม ีประโยชน์และใช้ของใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย และสามารถเก็บรักษาของเล่นและ
ของใช้ให้ถูกต้อง 
(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศ
เกี ่ยวกับวัสดุที ่ใช้ทำของเล่นและของใช้ จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อม
ทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 

10  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้คำศัพท์วลสีั้น ๆ และสำนวนที่ใช้ในการ
สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 
การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และ ดิจิทัล 
    - การสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ต 
  

 
 



๓๐๙ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



๓๑๐ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา             เวลาเรียน 14 ชัว่โมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 เรื่อง ลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่..................................... เดือน......................................................................  พ.ศ........................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 2.1: เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธร์ะหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยดึเหนีย่วระหว่างอนุภาค หลกัและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี

มาตรฐาน ว 2.3: เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1.  ว ๒.1  ป.1/1  อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลาย
ชนิดประกอบกันโดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ ์

๒.  ว ๒.๑  ป.1/๒  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  
 ๓.  ว ๒.๓  ป.๑/๑  บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
 
2. สาระสำคัญ 
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญเฉพาะของวัสดุ โดยศึกษาด้วยการใช้วิธีการสืบสอบรูปแบบ
วงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและการใช้คำถาม และประเมินตามสภาพจริง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

วัสดุที่ใช้ทำของเล่นหรือของใช้มีลักษณะสำคัญเฉพาะของวัสดุแต่ละชนิด เช่น มีพื้นผวิเรียบหรือ
ขรุขระ           มคีวามแข็งหรืออ่อนนุ่ม เป็นต้น 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ยกตัวอย่างวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ได้ (K) 
 2. สำรวจและสังเกตลักษณะสำคัญของวัสดุท่ีนำมาทำของเล่น ของใช้ได้ (P) 
 3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการ 
เสาะแสวงหาความรู้ และความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่ 1  สรา้งความสนใจ 

ถามคำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรยีน ดังนี ้
1. วัสดุที่นยิมนำมาทำของเลน่ ของใช้มอีะไรบ้าง (ตวัอย่างคำตอบ ไม ้พลาสติก ผ้า ยาง โลหะ แก้ว)  
2. วัสดุแต่ละชนดิมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน (วัสดุมีทั้งที่มีลักษณะเหมือนกนัและแตกต่างกัน) 

   
ขั้นที ่ 2  สำรวจและคน้หา 

1. นักเรยีนแบ่งกลุ่มเปน็ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับของเล่น หรือของใชก้ลุ่มละ  1  ชนิด 
 2. นักเรยีนแตล่ะกลุ่มช่วยกนัสังเกตลักษณะเฉพาะที่สำคัญของวสัดุที่ใช้ทำของเลน่ ของใช ้
ที่นักเรยีนได้รบั จากนั้นชว่ยกันออกแบบวธิีนำเสนอในรูปแบบของตาราง 
 
 ขั้นที ่ 3  อธบิายและลงข้อสรุป 

1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอตารางลักษณะที่ปรากฏของวัสดุหน้าชั้นเรียน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ดังต่อไปนี ้
  ตัวอย่าง ตารางลกัษณะทีป่รากฏของวัสดุที่นำมาทำหมอนอิง 

วัสดุที่นำมาทำหมอนอิง คือ ผ้า 

 

  2. นกัเรยีนรว่มกันสรปุลักษณะทีส่ำคัญของวสัดุให้ได้ประเด็นตามจดุประสงค์การเรยีนรู ้ 
  
 

        ลักษณะของวัสดุ            ลักษณะที่ปรากฏ 

         1. รูปทรงของวัสดุ            ทรงสี่เหลี่ยม 

        2. ส ี             สีชมพูอ่อน 

        3. ขนาด             เล็ก 

        4. พื้นผิว             เรียบ 

        5. ความแข็ง            นิ่ม 
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ขั้นที ่ 4  ขยายความรู ้
 นักเรียนหาภาพของเล่น หรือ ของใช้ ในหนังสือพิมพ์เก่า วารสาร จำนวน 1 ภาพ พร้อมทั้งระบุ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุท่ีใช้ทำของเล่น หรือของใช้ชนิดนั้น จัดทำเป็นสมุดเล่มเล็ก 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
  1. นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 

  สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนีค้อือะไร 
  นักเรยีนเข้าใจเรื่องใดมากท่ีสุด 
  นักเรยีนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  นักเรยีนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ 
  นักเรยีนต้องการให้ครปูรับปรุงการสอนในเรื่องใด 

2. ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำกิจกรรม สังเกตการตอบ 
คำถามของนักเรียนในชั้นเรียน ประเมินสมุดเล่มเล็กของเล่นหรือของใช้พร้อมระบุสมบัติของวัสดุท่ีใช้ทำ   
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 - การบันทึกการทำกิจกรรม  
 - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
 - ภาพวาด / Mind Mapping (ถา้มี) 

 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ของเล่น หรือของใช้จำนวน 4 ชิ้น 
          2. ภาพจากหนังสือพิมพ์ เอกสาร วารสารต่าง ๆ 
 
9. การวัดและประเมินผล  

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 
ตรวจใบงาน แบบบันทึกคะแนนใบงาน เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 ระดับ 
สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 ระดับ 
สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

สังเกตโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมด้านใฝ่
รู้ใฝ่เรียน 

เกณฑ์ประเมินรูบคิ 3 ระดับ 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้
บางส่วน เสร็จ
ไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 

(8-10 คะแนน) 
3 ด ี

(6-7 คะแนน) 
2 พอใช ้

(4-5 คะแนน) 
1 น้อย 

(ต่ำกว่า 4 
คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่งหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความเข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้
ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาด
ความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ไม่ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวาง
แผนการสำรวจและ
กำหนดภาระงานไม่
ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาด
ความกระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการ
ทำกิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนไม่
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 
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การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องขาด
ความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่
ถูกต้องบางส่วนขาด
ความชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจรงิตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

มีความสนใจใฝ่
เรียนรู ้

กล้าซักถามกล้าพูดแสดง
ความคิดเห็นและโต้แย้งใน
สิ่งท่ีถูกต้อง กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา
บางครั้ง 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่มีความ
พยายามในการแก้ปัญหา 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
          1. ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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การจัดการเรียนรู ้

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

ถามคำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ แสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถามได้ตรง
ความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
       1. นักเรียนแบ่งกลุ ่มเป็น  4  กลุ่ม   
แต่ละกลุ่มได้รับของเล่น หรือของใช้กลุ่มละ  
1  ชนิด 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกต
ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของวัสดุที่ใช้ทำของ
เล่น ของใช้ 

ที ่นักเรียนได้รับ จากนั ้นช่วยกัน
ออกแบบวิธีนำเสนอในรูปแบบของตาราง 

50 การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
        - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของวัสดุท ี ่นำมาทำของเล่นของใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการสังเกต ว่าวัตถุของ
เล่นหรือของใช้ที่นำมาประกอบด้วยวัสดุกี่ชนิดอะไรบ้าง 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะ
ในการดำเนินชีวิต 
 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ผ ู ้ แทนน ักเร ี ยนแต ่ละกลุ่ ม

ออกมานำเสนอตารางลักษณะที่ปรากฏของ
วัสดุหน้าชั้นเรียน  

50 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกบสิ่งที่ครูสอบถาม
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
    -    แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
    -   นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนสามารถหาวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้
ในการทดแทนกันในมาใช้ในการทำงาน 

4) ขั้นขยายความรู้  
นักเรียนหาภาพของเล่น หรือ ของ

ใช้ ในหนังสือพิมพ์เก่า วารสาร จำนวน 1 
ภาพ พร้อมทั้งระบุลักษณะเฉพาะของวัสดุ
ที่ใช้ทำของเล่น หรือของใช้ชนิดนั้น จัดทำ
เป็นสมุดเล่มเล็ก 

10  การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับชนิด
ของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้เป็นความคิดรวบยอด
เพื่อนำเสนอในรูปแบบ mind mapping 
 

 

 



๓๑๖ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                     เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 เรื่อง จัดกลุ่มวัสดุที่ใชท้ำของเล่นของใช้            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่................................ เดือน................................................................... พ.ศ...............................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ว 2.1: เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธร์ะหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยดึเหนีย่วระหว่างอนุภาค หลกัและธรรมชาติของการเปลีย่นแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิรยิาเคม ี

มาตรฐาน ว 2.3: เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวชีว้ัด  

1.  ว ๒.1  ป.1/1  อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลาย
ชนิดประกอบกันโดยใชห้ลักฐานเชิงประจักษ ์

2.  ว ๒.๑  ป.1/๒  ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้  
 3.  ว ๒.๓  ป.๑/๑  บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
 
2. สาระสำคัญ 
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มจำแนกประเภทวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ โดยศึกษาด้วยการ
ใช้วิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการใช้คำถาม และประเมินตาม
สภาพจริง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  สิ่งของเครื่องใช้ทำจากวัสดุหลายชนิด บางอย่างใช้วัสดุเหมือนกัน บางอย่างใช้วัสดุต่างกัน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบเุกณฑ์ที่ใช้จัดกลุ่มสิ่งของได้ (K) 
 2. สังเกตวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของได้ (P) 
 3. จำแนกชนิดของวัสดุได้ (P) 
 4. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการ 
เสาะแสวงหาความรู้ และความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยและการการสื่อสาร 
          2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่ 1  สรา้งความสนใจ 

นำเข้าสูบ่ทเรยีนเกี่ยวกบัการจัดกลุม่วัสดุ โดยถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรยีน 
เพื่อนำเข้าสู่กิจกรรม จัดกลุ่มวสัดุที่ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช ้ดังนี ้

- ของเล่นและของใช้สามารถจัดกลุม่ได้อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ใช้เกณฑ์ชนิดของวสัด ุที่ใชท้ำของเลน่
และของใช้ โดยของเล่นและของใชท้ี่ทำจากวัสดุชนดิเดียวกันจะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั) 
 
ขั้นที ่ 2  สำรวจและคน้หา 

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ ่มละ 4 คน ศึกษาวิธีทำกิจกรรม จัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้              
ในใบงาน 
  2. ให้นักเรียนทำกิจกรรม จัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อบ่งชี้ชนิดของวัสดุที่นำมาทำของเล่น
และของใช้ต่าง ๆ และบันทึกผลการทำกิจกรรม 
 
ขั้นที ่ 3  อธบิายและลงขอ้สรปุ 
 1.  ให้ผู ้แทนนักเรียนแต่ละกลุ ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั ้นเรียน เพื ่อเปรียบเทียบและ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
  2.  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยครูถามคำถามหลังทำกิจกรรมดังนี ้
     สิ่งของที่ทำด้วยผ้ามีลักษณะอย่างไร (อ่อนนุ่ม) 
     พื้นผิวของสิ่งของที่ทำด้วยแก้วมีลักษณะอย่างไร (เรียบ แข็ง) 

  หินกับกระดาษ สิ่งของชนิดใดมีน้ำหนักมากกว่ากัน (หินมีน้ำหนักมาก กระดาษมีน้ำหนักน้อย) 
จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามหลังทำกิจกรรมในใบงาน (ตอนที่ 1) และฝึกนักเรียนถามคำถามที่สงสัย

ด้วยการถามเพื่อนโดยไม่จำเป็นต้องถามครูอย่างเดียว 
  3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งของตามชนิดของวัสดุ ให้ได้ประเด็นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที ่ 4  ขยายความรู ้
 ให้นักเรียนสำรวจสิ่งของในชั้นเรียน จากนั้นช่วยกันจัดกลุ่มสิ่งของตามชนิดของวัสดุ โดยเขียนเป็นแผนภาพ
ความคิด 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 1. นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 

  สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนีค้อือะไร 
  นักเรยีนเข้าใจเรื่องใดมากท่ีสุด 



๓๑๙ 
 

  นักเรยีนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 
  นักเรยีนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ 
  นักเรยีนต้องการให้ครปูรับปรุงการสอนในเรื่องใด 

  2. ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน สังเกตการ
ตอบคำถามของนักเรียนในชั้นเรียน การตอบคำถามในใบงาน ประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียน และประเมิน
แผนภาพความคิด 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  - การบันทึกการทำกิจกรรม  
 - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
 - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   1. สิ่งของต่าง ๆ  อย่างละ  1  ชิ้น  ได้แก่ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดหน้า สมุด หินลับมีด  ยางลบ  ยางรัดของ     
ไม้บรรทัดพลาสติก กล่องไม้ ขวดน้ำ ลูกแก้ว ตะกร้าหวาย และฟองน้ำล้างจาน 
          2. ใบงาน  เรื่อง จัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช ้
 
9. การวัดและประเมนิผล  

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 
ตรวจใบงาน แบบบันทึกคะแนนใบงาน เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 ระดับ 
สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม เกณฑ์ประเมินรูบคิ 4 ระดับ 
สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

สังเกตโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมด้าน  
ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 

เกณฑ์ประเมินรูบคิ 3 ระดับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินใบงาน (K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

แบบบันทึกใบงาน เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ 
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูล
ถูกต้อง สะอาด 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

 



๓๒๐ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่
ได้ทุกคนขาด
ความรับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีการวางแผนการทำงาน มีการวางแผนการ
สำรวจ ตาม
ขั้นตอนและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและ
กำหนดภาระงาน
ได้ดี 

มีการวาง
แผนการสำรวจ
และกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคน
ในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องเป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้
ถูกต้องบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามผล
การสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไปตาม
ผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้
ถูกต้องบางส่วน
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมด้านใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ กล้าซักถามกล้าพูดแสดง

ความคิดเห็นและโต้แย้งใน
สิ่งท่ีถูกต้อง กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 

กล้าซักถามกล้าพูดกล้า
แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
กล้าแสดงออก 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
ความมุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน

ที่ได้รับมอบหมายและมี
ความพยายามในการ
แก้ปัญหา 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีความ
พยายามในการแก้ปัญหา
บางครั้ง 

เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและไม่มีความ
พยายามในการแก้ปัญหา 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
           1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
การจัดการเรียนรู ้

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

นำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม
วัสดุ โดยถามคำถามกระตุ ้นความคิดของ
นักเรียน เพื่อนำเข้าสู่กิจกรรม จัดกลุ่มวัสดุที่
ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถาม
ได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์ว่าวัตถุแต่ละชิ้นทำ
มาจากวัสดุกี่ชนิด อะไรบ้าง 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
    นักเรียนทำกิจกรรม จัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำ
สิ่งของเครื่องใช้  เพื่อบ่งชี้ชนิดของวัสดุที่นำมา
ทำของเล่นและของใช้ต่าง ๆ  และบันทึกผล
การทำกิจกรรม  

50 การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
    - นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างของวัสดุที ่นำมาทำของเล่นของใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากการสังเกต ว่าวัตถุของ
เล่นหรือของใช้ท ี ่นำมาประกอบด้วยวัสดุก ี ่ชนิด
อะไรบ้าง 
     -  ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและ
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ให้ผู ้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผล
ก า ร ท ำก ิ จ ก ร ร มห น ้ า ช ั ้ น เ ร ี ย น  เ พื่ อ
เปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง 
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำ
กิจกรรม โดยครูถามคำถามหลังทำกิจกรรม 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการ
จ ัดกลุ ่มส ิ ่ งของตามชนิดของว ัสด ุ ให ้ได้
ประเด็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

50 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      - น ักเร ียนพูด ตอบคำถามเกี ่ยวกบสิ ่งท ี ่ครู
สอบถามเกี ่ยวกับวัสดุที ่นำมาใช้ทำของเล่นของใช้
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร ์
    -    แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง 
    -   นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ วิพากษ์ 
วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

4) ขั้นขยายความรู้  
ให้นักเรียนสำรวจสิ่งของในชั้นเรียน 

จากนั้นช่วยกันจัดกลุ่มสิ่งของตามชนิดของ
วัสดุ โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด 

10  การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
      นักเรียนสรุปความรู้ที ่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับ
ชนิดของวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้เป็นความคิด
รวบยอดเพื่อนำเสนอในรูปแบบ mind mapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๓ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา                 เวลาเรียน 14 ชั่วโมง     
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 เรื่อง มาทำของเล่นกนัเถอะ                          เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  
สอนวันที่....................................... เดือน............................................................  พ.ศ................................                      

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 ตัวชีว้ัด ว 2.1 ป. 1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุทีใ่ช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 
2. สาระสำคัญ 
 ของเล่นและของใช้ทำมาจากวัสดุต่างกันจึงมีสมบัติต่างกัน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 วัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกสมบัติของวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นและของใช้ได้ (K) 
 2. ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่พบในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
4. การรู้เท่าทัน สื่อ สารสนเทศ และ ดิจิทัล 
 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
  1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนดูภาพสิ่งของต่าง ๆ เช่น กล่องใส่อาหาร เรือ
จำลอง และกระเป๋า จากนั้นครูถามคำถามนักเรียนดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง  สิ่งของ 

 
– ภาพใดคือของเล่น และทำมาจากอะไร (แนวคำตอบ ภาพที่ 2 เรือจำลอง ทำมาจากพลาสติก) 
– ภาพใดคือของใช้ และทำมาจากอะไร (แนวคำตอบ ภาพที่ 1 กล่องใส่อาหาร ทำมาจากพลาสติก 

และภาพที่ 3 กระเป๋า ทำมาจากผ้า) 
2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ 

เรื่อง สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ 
3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 

– ถ้านักเรียนต้องการสร้างเรือจำลอง นักเรียนจะเลือกใช้สิ่งใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ ขวด
พลาสติก เพราะทำจากพลาสติกที่ไม่เปียกน้ำและมีน้ำหนักเบา) 

– ถ้านักเรียนต้องการทำหมวก นักเรียนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ ผ้า 
เพราะนุ่มมือ และตัดเป็นรูปร่างต่างๆ ได้) 

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  

1. ให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบรถจักรยานลงในใบงานเรื่องจักรยานของฉัน ตามขั้นตอนดังนี ้
– นักเรียนออกแบบและวาดภาพจักรยานท่ีใช้ขี่เวลากลางคืนให้ปลอดภัยและระบายสีให้สวยงาม 
– เขียนวัสดุที่ใช้กำกับพร้อมเหตุผลที่เลือกใช้วัสดุนั้น แล้วเปรียบเทียบกับเพื่อน 

2. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนเลือกใช้วัสดุอะไรบ้าง (แนวคำตอบ โลหะ ยาง กระจก) 
– นักเรียนเลือกใช้วัสดุเหมือนเพื่อนหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ บางชนิดเหมือนกัน เพราะ

ใช้งานลักษณะเดียวกัน บางชนิดต่างกัน เพราะใช้งานลักษณะต่างกัน) 
– การเลือกวัสดุแต่ละชนิด นักเรียนตัดสินใจจากเหตุผลใด (แนวคำตอบ เลือกจากสมบัติของวัสดุ

ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน) 
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเล่นและของใช้

แต่ละชนิดทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน ทำให้ของเล่นและของใช้มีสมบัติบางประการแตกต่างกัน 



๓๒๖ 
 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของของเล่นและของใช้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

5. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้ง
ต่อไป โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อการแบ่งกลุ่มของเล่นและของใช้ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
  1. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คน ปฏิบัติกิจกรรม ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ตามขั้นตอน
ดังนี้  

– แต่ละกลุ่มเตรียมเศษวัสดุต่างๆ 
– ดูวัสดุท่ีมีแล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นและออกแบบของเล่น 
– ช่วยกันสร้างของเล่นจากเศษวัสดุตามที่ช่วยกันออกแบบไว้และตั้งชื่อของเล่นที่สร้างข้ึนมา 

2. นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดสง่คร ู

 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
  1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้าง  ที่ยัง
ไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

2. นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไรบ้าง 
3. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
4. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 

– ของเล่นในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีอะไรบ้าง ทำมาจากวัสดุชนิดใด 
– โต๊ะในห้องเรียนทำจากวัสดุชนิดใด และมีสมบัติใด 
– ของใช้ที่ทำมาจากอะไรที่เราต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะอาจแตกได้ 

  5. นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกันใน
ห้องเรียนครั้งต่อไป 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  - การบันทึกการทำกิจกรรม  
 - แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ใบงาน  
 - ภาพวาด / Mind Mapping (ถ้ามี) 
 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. กระดาษ 1 แผ่น 
2. ดินสอ 1 แท่ง 
3. สีไม้/สีเทียน 1 กล่อง 
4. ใบกิจกรรมเรือ่ง ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ 
5. คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือสำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 



๓๒๗ 
 
9. การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือวัด) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. บอกสมบัติของวัสดุท่ีใช้ทำ
ของเล่นและของใช้ได้ (K) 
 
2. ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุ
เหลือใช ้
ที่พบในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 
3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรูแ้ละมุ่งมั่น
ในการทำงาน (A) 

1. ตรวจการจัดทำใบงาน
เรื่องจักรยานของฉัน 
2. ตรวจผลงานการ
ประดิษฐ์ของเล่นจาก
วัสดุเหลือใช ้
3. สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1. แบบบันทึกคะแนน
การจัดทำใบงานเรื่อง
จักรยานของฉัน 
2. แบบประเมิน
ประดิษฐ์ของเล่นจาก
วัสดุเหลือใช ้
3. สังเกตโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมด้าน
ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 

1. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
2. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ
คุณภาพ 3 (6-7 คะแนน)  
ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
3. ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ
คุณภาพ 2 ขึ้นไป  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการจัดทำใบงานเรื่องจักรยานของฉัน(K) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(18-20 คะแนน) 

ดี (3) 
(14-17 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(10-13 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 10 คะแนน) 

การออกแบบและ
ระบุวัสดุที่เลือกใช้ 

เนื้อหาถูกต้อง 
สมบูรณ์ สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง 
บันทึกข้อมูลถูกต้อง 
สะอาด เสร็จไม่
ทันเวลา 

เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน บันทึก
ข้อมูลได้บางส่วน 
เสร็จไม่ทันเวลา 

เนื้อหาน้อย ไม่
ครบถ้วน บันทึกข้อมูล
ได้บางส่วน เสร็จไม่
ทันเวลา 

 
เกณฑ์การให้คะแนนผลงานการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (P) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
(8-10 คะแนน) 

3 ด ี
(6-7 คะแนน) 

2 พอใช ้
(4-5 คะแนน) 

1 น้อย 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

การประดิษฐ์ของเล่น ประดิษฐ์ของเล่นได้
สำเร็จทันเวลา มี
ความสร้างสรรค์
สวยงามน่าสนใจ
เลือกใช้วัสดุได้
เหมาะสม 

ประดิษฐ์ของเล่น
ได้สำเร็จ เลือกใช้
วัสดุได้เหมาะสม 

ประดิษฐ์ของเล่น
ได้ แต่ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ ์

ไม่สามารถประดิษฐ์
ของเล่นได้  

 
 
 



๓๒๘ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามตัวบ่งชี้ของพฤติกรรม ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมุ่งมั่นใน
การทำงาน (A) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 
มีความสนใจใฝ่เรยีนรู ้ ตั้งใจ เพียรพยายาม

การในเรียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรูห้รือ
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนด้วย
ตนเอง 

ตั้งใจ เพียร
พยายามการใน
เรียน และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
หรือแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
โดยมีผู้อื่นแนะนำ 

ไม่ต้ังใจ เพียร
พยายามในการ
เรียน และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้และไม่
แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 

ความมุ่งม่ันในการทำงาน มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน
และทำงานด้วยความ
เพียรพยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตามเป้าหมาย
ด้วยตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานหรือทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายด้วย
ตนเอง 

มีความตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม และ
อดทนเพื่อให้งาน
สำเร็จตาม
เป้าหมายโดยมี
ผู้อื่นแนะนำ 

ไมม่ีความตั้งใจและ
ไม่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่
การงานและไม่
สามารถทำงาน
ด้วยความเพียร
พยายาม อดทน
เพื่อให้งานสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคน 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งหน้าที่ได้ทุก
คนขาดความ
เข้มแข็ง 

มีผู้นำและผู้ตาม
แบ่งภาระหน้าที่ได้
ทุกคนขาดความ
รับผิดชอบ 

มีผู้นำและผู้ตามแบ่ง
ภาระหน้าที่ได้ไม่
ชัดเจนขาดความ
รับผิดชอบ 



๓๒๙ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) 
(8-10 คะแนน) 

ดี (3) 
(6-7 คะแนน) 

พอใช้ (2) 
(4-5 คะแนน) 

น้อย (1) 
(ต่ำกว่า 4 คะแนน) 

มีการวางแผนการ
ทำงาน 

มีการวางแผนการ
สำรวจ ตามขั้นตอน
และกำหนดภาระ
งานได้ดีมาก 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ดี 

มีการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานได้ 

ขาดการวางแผนการ
สำรวจและกำหนด
ภาระงานไม่ชัดเจน 

รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานด้วย
ความกระตือรือร้น 

สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ปฏบิัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

สมาชิกบางคนใน
กลุ่มปฏิบัติงาน
ด้วยความ
กระตือรือร้น 

ทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติงานขาดความ
กระตือรือร้น 

การบันทึกผลการสำรวจ บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
เป็นไปตามผลการ
สังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน ไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

บันทึกผลการทำ
กิจกรรมได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนไม่เป็นไป
ตามผลการสังเกต 

การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
ขาดความชัดเจน 

นำเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

นำเสนอได้ไม่ถูกต้อง
บางส่วนขาดความ
ชัดเจน 

 
10. ทักษะกระบวนการ 
           1.  ทักษะการสังเกต   
  2. ทักษะการจำแนกประเภท 
  3. ทักษะการนำเสนอข้อมูล 
  4. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป  
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

 
11. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

12. กิจกรรมเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 



๓๓๐ 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ 
ครูสนทนากับนักเรียน โดยครูใช้คำถามกระตุ้น
นักเรียนรว่มกันตอบคำถามและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ 

10 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 

ขั้นที่ 2  สำรวจและค้นหา 
ให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบรถจกัรยานลงในใบ
งานเรื่องจักรยานของฉัน 

50 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    - การออกแบบรถจักรยาน 
 

ขั้นที่ 3  อธิบายความรูแ้ละลงข้อสรุป 
(1) นักเรยีนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากการปฏิบัติ
กิจกรรมหน้าห้องเรยีน 
(2) ครูและนกัเรียนรว่มกันอภปิรายผลจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยใชค้ำถาม  
(3) ครูอธบิายเพิม่เติมเกีย่วกบัวสัดุที่ใช้ทำของ
เล่นและของใชใ้ห้นักเรยีนเข้าใจว่า ของเล่นและ
ของใช้แตล่ะชนิดทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน ทำ
ให้ของเลน่และของใช้มีสมบัติบางประการ
แตกต่างกัน 

20 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้ภาษาไทยเพื ่อนำเสนอและแลกเปลี ่ยน
แบ่งปันความคิด 
 

ขั้นที่ 4  ขยายความรู ้
(1) ปฏิบัติกิจกรรม ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุ
เหลือใช้ 
(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศ
เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของ
ใช้ จากหนังสือเร ียนภาษาต่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัด
คำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 

40  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    - การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    - ใช้คำศัพท์วลสีั้น ๆ และสำนวนที่ใช้ในการ
สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย     เวลาเรียน 4 ชัว่โมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 41 เรื่อง การลองผิด ลองถูก      เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่…………………………….เดือน……………………………………….…………….พ.ศ. …………………………. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด  ว  8.2  ป1/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
 
2. สาระสำคัญ 
           การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา (Computational Thinking)  เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาโดย
ใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยตอ้งรู้จักแยกแยะปัญหา เข้าใจความสำคัญของปัญหา รู้จักวิเคราะหร์ูปแบบ
ของปัญหา และแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทุกๆ วัน จะมีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุการณ์ หรือ
เรื่องราว (ปัญหา) ต่างๆ ทำให้เราได้คิด และแก้ไขปัญหา 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การลองผิด  ลองถูก 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการลองผิด ลองถูกได้ (K)    
2. วิเคราะห์การลองผิด ลองถูกได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8.  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำภาพดินแตกระแหงมาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพ ดังนี้ 
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-สาระสำคัญของปัญหาคืออะไร 
-สาเหตุอะไร 
  -วิธีการแก้ไขปัญหา 
2.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  5  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูนำภาพการแก้ไขประเด็นต่างๆดังนี้ 
  2.1 นักเรยีนคิดว่าลิปดาจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร ช่วยพ่อแม่ปลกูต้นไม้ 
  2.2 นักเรยีนคิดว่าลิปดาทำกับข้าวไม่เป็น นักเรียนคดิว่าลิปดาจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร ช่วย
ทำกับข้าวด้วยวิธีไหน   
  2.3 ลิปดาต่ืนสายไปโรงเรียนไม่ทนั นักเรียนคิดว่าลิปดาจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรให้เดินทางไป
โรงเรียนทันเวลา 
  2.4 ลิปดาทำบ้านรก นักเรียนจะมีแนวทางแก้ไขในการช่วยกันเก็บขยะจัดของด้วยวิธีการอย่างไร 
  2.5 วันนี้ลิปดาและโพล่าไปสวนสัตว์ และต้องการไปชมสัตว์ต่างๆ ให้ครบตามหมายเลขที 
กำหนดควรจะกำหนดเส้นทางการเดินอย่างไรด ี ถ้านักเรียนเป็นลิปดาและโพล่า 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
3. ครูแจกประเดน็ปัญหาดังกล่าวให้นักเรียนกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บันทึกในการแก้ปัญหาของลิปดา   
เขียนแนวทางในการแก้ปัญหาให้ละเอียด 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B23.jpg
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ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้นเรยีน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลบันทึกแนวทางในการแก้ปัญหาเป็น Mind Mapping 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 ให้นักเรยีนลองไปคิดในหัวข้อดังนี้ 
1.  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง 
2.  นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 

ใบงานที่  1  
สมาชิกกลุ่ม...............……………..   ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 

1…………………………….……….………  เลขที่  …..…….   2. …………………………………..……………  เลขที่  …..…….    
3………………………………..……………  เลขที่  ……..….   4. ………………………………………..………  เลขที่  …..…….    
 
คำชี้แจง 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  5  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน)   
2.  ให้ตวัแทนกลุ่มออกมาจับสลากเพื่อจะได้ประเดน็นำไปวิเคราะห์ 
3.  ครูนำภาพการแก้ไขประเด็นต่างๆดังนี้ 
  3.1  นักเรียนคิดว่าลิปดาจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร  ช่วยพ่อแม่ปลูกต้นไม้ 
  3.2  นักเรียนคิดว่าลิปดาทำกับข้าวไม่เป็น  นักเรียนคิดว่าลิปดาจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร  ช่วย
ทำกับข้าวด้วยวิธีไหน   
  3.3  ลิปดาต่ืนสายไปโรงเรียนไม่ทนั  นักเรียนคิดว่าลิปดาจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรให้เดินทางไป
โรงเรียนทันเวลา 
  3.4 ลิปดาทำบ้านรก  นักเรยีนจะมีแนวทางแก้ไขในการช่วยกันเก็บขยะจัดของด้วยวิธีการอย่างไร 
  3.5  วันนี้ลิปดาและโพล่าไปสวนสัตว์ และต้องการไปชมสัตว์ต่างๆ ให้ครบ ตามหมายเลขที่กำหนด
ควรจะกำหนดเสน้ทางการเดินอย่างไรดี  ถ้านักเรียนเป็นลิปดาและโพล่า 
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4. ครูแจกประเดน็ปัญหาดังกล่าวให้นักเรียนกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บันทึกในการแก้ปัญหาของลิปดา   
 5.  นักเรียนออกแบบ Mind Mapping 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 ภาพการแก้ไขปัญหาของลิปดา 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการลองผิด                
ลองถูกได้ (K)    
2. วิเคราะห์การลอง
ผิด ลองถูกได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และ
สำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบ ุและสำรวจได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. วิเคราะห์การแก้ปัญหาการลอง
ผิด  ลองถูกได้ตามเกณฑ ์
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุองค์ประกอบของวิธีการแก้ไข
ปัญหาการลองผิด ลองถูกได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู ้ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน  

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22.jpg
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https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22.jpg
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11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………  
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพดินแตกระแหงมาให้นักเรียน
สังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเก่ียวกับภาพ ดังนี ้
-สาระสำคัญของปัญหาคืออะไร 
-สาเหตุอะไร 
-วิธีการแก้ไขปัญหา 
2.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ 
 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธีการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดให้ 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  5  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  
คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำภาพการแก้ไขประเด็นต่างๆดังนี้ 
2.1 นักเรยีนคิดว่าลิปดาจะมีแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างไร ช่วยพ่อแม่ปลูกต้นไม้ 
2.2 นักเรยีนคิดว่าลิปดาทำกับข้าวไม่เป็น  
นักเรียนคิดว่าลิปดาจะมีแนวทางแก้ปัญหา
อย่างไร ช่วยทำกับข้าวด้วยวิธีไหน   
2.3 ลิปดาต่ืนสายไปโรงเรียนไม่ทนั  นักเรียน
คิดว่าลิปดาจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรให้
เดินทางไปโรงเรียนทันเวลา 
2.4 ลิปดาทำบ้านรก  นักเรยีนจะมีแนว
ทางแก้ไขในการช่วยกันเก็บขยะจัดของด้วย
วิธีการอย่างไร 
2.5 วันนี้ลิปดาและโพล่าไปสวนสัตว์ และ
ต้องการไปชมสัตว์ต่างๆ ให้ครบ ตามหมายเลข
ที่กำหนดควรจะกำหนดเส้นทางการเดิน
อย่างไรด ีถ้านักเรียนเปน็ลิปดาและโพล่า 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  สนับสนนุ หรือโต้แย้งความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างมี เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน 
ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน   รับผิดชอบต่อ
บทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการ 
ทำงาน พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือ
เพื่อน   เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกัน
ระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ อันดีของเพื่อนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือน
ความแตกต่างการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อ ใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากวิธีการแก้ไข
ปัญหากรณีตัวอย่างของลิปดา 

  



๓๓๗ 
 
การจัดการเรียนรู้(ต่อ) 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้า
ชั้นเรียน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรยีน จากนั้นร่วมกนั
อภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลบันทึกแนวทางในการ
แก้ปัญหาเป็น Mind Mapping 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      วิธีการแก้ไขปัญหากรณีตัวอย่างของ
ลิปดาเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง 
มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสือ่ดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดย
คำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหากรณี
ตัวอย่างของลิปดาอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นกัเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ให้นักเรยีนลองไปคิดในหัวข้อดังนี้ 
1.  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนักเรียน
พบปัญหาอะไรบ้าง 
2.  นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อใช้เป็น
ความคิดรวบยอดเพื่อนำเสนอในรูปแบบ 
ทบทวนปัญหาที่พบในชีวิตประจำวนั  และ
แนวทางแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันนักเรียน
พบปัญหาอะไรบ้างออกแบบเป็น  Mind  
Mapping 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



๓๓๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นประถมศึกษาปีที่  1     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย     เวลาเรียน 4 ชัว่โมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 42 เรื่อง การแบ่งส่วนของปญัหา     เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่…………………….…….เดือน…………………………………………………….พ.ศ. ………….…………………… 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด  ว 8.2  ป1/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
2. สาระสำคัญ 
           การแบ่งแยกส่วนของปญัหา (Decomposition)   
การแบ่งแยกส่วนของปัญหา คือ การคิดอย่างละเอียดเพื่อมองหาปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไรบ้าง ซึ่งสามารถทำ
ได้หลายอย่างเช่น การแบ่งแยกปัญหา การแบ่งภาพปัญหาออกเป็นส่วนๆ และทำการจัดเรียงปัญหาใหม่  เป็น
ต้น 
  การแบ่งแยกส่วนของปัญหา : ปัญหานี้เกิดข้ึนมาจาก 2 ส่วนดว้ยกันคือ 
  1. สว่นที่ 1 การเล่นเกมก่อนนอนทำให้นอนดึกตื่นสาย 
  2. สว่นที่ 2 การอาบน้ำแต่งตัวของลิปดาที่ใช้เวลานาน 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การแบ่งส่วนของปัญหา 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุการแบ่งสว่นของปัญหาได้ (K)    
 2. วิเคราะห์การแบ่งส่วนของปัญหาได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู ้(A) 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8.  การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและดิจิทัล 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
 
 
 



๓๔๐ 
 
1. ครูนำกรณีตัวอย่างมลพิษของอากาศมาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพ ดังนี ้
2. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู ้  
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.  ครูนำภาพการแก้ไขประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
-ปัญหาที่  1   : ลิปดามาไม่ทันรถโรงเรียน ทำให้ไปโรงเรียนสาย แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ก็คือ อะไร 
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 
-ปัญหาที่  2   : การอาบน้ำของลิปดาเป็นเวลานานแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สัญลักษณ์ 
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 

-ปัญหาที่  3   : จัดหนังสือใส่กระเป๋าเปิดเทอม คุณครูให้ตารางสอนในแต่ละวันมาแล้ว โพล่าต้องจัดหนังสือ
อย่างไร 
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 

-ปญัหาที่  4  :  ลิปดาต้องการต้มไข่ให้เป็นยางมะตูม อย่างไร 

ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 
3. ครูแจกประเดน็ปัญหาดังกล่าวให้นักเรียนกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บันทึกในการแยกส่วนของปัญหา  
  ที่กำหนดให ้ เขยีนแนวทางในการแก้ปัญหาให้ละเอียด 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้นเรยีน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลบันทึกแนวทางในการแยกส่วนของปัญหาเป็น Mind Mapping 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 ให้นักเรยีนลองไปคิดในหัวข้อดังนี้ 
1.  การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง 
2.  นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 



๓๔๑ 
 
7. ภาระงาน / ชิน้งาน 

ใบงานที่  2 
การแยกส่วนของปัญหา  

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 
1…………………………….………….…………  เลขที่  ……….   2. ………………………..………………………  เลขที่  ……….    
3……………………………………..……………  เลขที่  ……….   4. …………………………..……………………  เลขที่  ……….    
คำชี้แจง 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูนำภาพการแก้ไขประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
-ปัญหาที่  1   : ลิปดามาไม่ทันรถโรงเรียน ทำให้ไปโรงเรียนสาย แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ก็คือ อะไร 
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 
-ปัญหาที่  2   : การอาบน้ำของลิปดาเป็นเวลานานแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สัญลักษณ์ 
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 

-ปัญหาที่  3   : จัดหนังสือใส่กระเป๋าเปิดเทอม คุณครูให้ตารางสอนในแต่ละวันมาแล้ว โพล่าต้องจัดหนังสือ
อย่างไร 
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 

-ปัญหาที่  4  :  ลิปดาต้องการต้มไข่ให้เป็นยางมะตูม อย่างไร 

ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 
3. ครูแจกประเดน็ปัญหาดังกล่าว ให้นักเรยีนกลุ่มรว่มกันวิเคราะห์บนัทึกในการแยกส่วนของปัญหาที่
กำหนดให้เขียนแนวทางในการแก้ปัญหาให้ละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๒ 
 

ใบความรู ้
ปัญหา : ลปิดามาไม่ทันรถโรงเรียน ทำให้ไปโรงเรียนสาย แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ก็คือ ลิปดาไม่ควรเล่นเกม
ก่อนนอนจนทำให้นอนตื่นสายและไปไม่ทันรถโรงเรียน   
แสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สัญลักษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 กรณีตัวอย่างการแบ่งส่วนของปัญหา  4  ตัวอย่าง 
 
9.  การวัดและประเมินผล (วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการแบ่งสว่นของ
ปัญหาได้ (K)    
2. วิเคราะห์การแบ่ง
ส่วนของปัญหาได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบ ุและสำรวจได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 
2. วิเคราะห์การแบ่งส่วนของปัญหาได้
ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุการแบ่งสว่นของปัญหาได้
ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู ้ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B215-2-n.jpg


๓๔๓ 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………  
 
การจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำกรณีตัวอย่างมลพิษของอากาศมาให้
นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพ 
ดังนี้ 
2.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   
 
 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธีการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดให้ 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  
คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำภาพการแก้ไขประเด็นต่างๆดังนี้ 
-ปัญหาที่  1   : ลิปดามาไม่ทันรถโรงเรียน ทำให้
ไปโรงเรียนสาย แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ก็คือ 
อะไร 
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 
-ปัญหาที่  2   : การอาบน้ำของลิปดาเป็น
เวลานานแสดงข้ันตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการ
ใช้สัญลักษณ ์
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 
-ปัญหาที่  3   : จัดหนังสือใส่กระเป๋าเปิดเทอม 
คุณครใูห้ตารางสอนในแต่ละวันมาแล้ว โพล่าต้อง
จัดหนังสืออย่างไร 
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 
-ปัญหาที่  4  :  ลิปดาต้องการต้มไข่ให้เป็นยาง
มะตูม อย่างไร 
ส่วนที่  1  …………. 
ส่วนที่ 2  ………….. 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน
หรือวิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนนุ หรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี เหตุผล  
ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความ ร่วมมือ
ในการทำงาน   รับผิดชอบต่อบทบาท และ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือ
เพื่อน   เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา 
ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพื่อนใน
กลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึก
สากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายตามมติ
ของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 



๓๔๔ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
5. ครูแจกประเดน็ปัญหาดังกล่าวให้นักเรียนกลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะหบ์ันทึกในการแยกส่วนของปัญหา   
ที่กำหนดให้ เขียนแนวทางในการแก้ปัญหาให้
ละเอียด 

   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างการแบ่งส่วนของ
ปัญหาต่อ ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูล
จากวิธีการแยกส่วนของปัญหา 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้น
เรียน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรยีน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครู
ถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลบันทึกแนวทางในการแยก
ส่วนของปัญหาเป็น Mind  Mapping 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      วิธีการแก้ไขปัญหากรณีตัวอย่างของลิ
ปดโพล่าเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสือ่ดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดย
คำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่
ครูสอบถามเกี่ยวกับการแยกส่วนของ
ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่
ได้อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตนเอง
อย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ให้นักเรยีนลองไปคิดในหัวข้อดังนี้ 
1.  การการแยกส่วนของปัญหาในชีวิตประจำวัน
นักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง 
2.  นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อใช้
เป็นความคิดรวบยอดเพื่อนำเสนอใน
รูปแบบ ทบทวนปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจำวัน  และแนวทางแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง
ออกแบบเป็น  Mind  Mapping 

 
 
 
 



๓๔๕ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๓๔๖ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย          เวลาเรียน 4 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 43 เรื่อง การหาสาระสำคัญของปัญหา          เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่…………………………….เดือน…………………………………………..……….พ.ศ.  ………………..…………… 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด ว 8.2  ป1/1 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
 
2. สาระสำคัญ   
 การหาสาระสำคัญของปัญหา (Abstraction) เป็นการคัดกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งที่ไม่สำคัญและให้
ความสำคัญกับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของปัญหา 
การหาสาระสำคัญของปัญหา : ปัญหานี้จะมีสาระสำคัญด้วยกัน 2 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 คือ การเดินชมสัตว์ต่าง ๆ ให้ครบ 
  ส่วนที่ 2 คือ ระยะทางการเดินท่ีสั้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การหาสาระสำคัญของปัญหา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการหาสาระสำคัญของปัญหาได้ (K)    
2. วิเคราะห์การหาสาระสำคัญของปัญหาได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8.  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
  



๓๔๗ 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำกรณีตัวอย่างเส้นทางชมสัตว์ต่างๆ ในสวนสัตว์มาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การหาสาระสำคญัของปัญหา : ปัญหานี้จะมีสาระสำคัญด้วยกัน 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 คือ การเดินชมสัตว์ต่าง ๆ ให้ครบ 
 ส่วนที่ 2 คือ ระยะทางการเดินท่ีสั้น 
2.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูนำภาพแจกให้นักเรยีนแต่ละกลุ่ม แล้วช่วยกนัวิเคราะห์ 
  คุณแม่ให้ลิปดาจัดตารางทำความสะอาดในวันอาทิตย ์ลิปดาสงสัยว่าทำไมต้องทำด้วยหรือ  
ให้นักเรยีนวิเคราะห์ในความสำคัญของปัญหานี้กัน 
 

 
 
ส่วนที่ 1 คือ …………………………………………. 
 ส่วนที่ 2 คือ …………………………………………. 
3. วิเคราะห์ การหาสาระสำคัญของปัญหา ที่กำหนดให้ บันทึกผล 
  

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B29-n-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B26-2-n.jpg


๓๔๘ 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้นเรยีน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลการหาสาระสำคัญของปัญหา   
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 ให้นักเรยีนลองไปคิดในหัวข้อดังนี้ 
1.  สาระสำคัญในชีวิตประจำวันนกัเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง 
2.  นักเรียนบันทกึ แบ่งเป็น  2  สว่น 
    ส่วนที่ 1 ……..….…….. 
ส่วนที่ 2 ...…………….. 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 

 
ใบงานที่  3 

การหารสาระสำคัญของปัญหา 
สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 

 1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ……….    
 3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ……….    

  
คำชี้แจง 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำภาพแจกให้นักเรยีนแต่ละกลุ่ม  แล้วช่วยกันวิเคราะห ์

คุณแม่ให้ลิปดาจัดตารางทำความสะอาดในวันอาทิตย์ลิปดาสงสัยว่าทำไมต้องทำด้วยหรือ ให้นักเรยีนวิเคราะห์
ในความสำคัญของปัญหานี้กัน 



๓๔๙ 
 

 
 
ส่วนที่ 1 คือ …………………………………………. 
 ส่วนที่ 2 คือ …………………………………………. 
3. วิเคราะห์ การหาสาระสำคัญของปัญหา ที่กำหนดให้ บันทึกผล 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 กรณีตัวอย่างการแบ่งส่วนของปัญหา  4  ตัวอย่าง 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการหา
สาระสำคัญของปัญหา
ได้ (K)    
2. วิเคราะห์การหา
สาระสำคัญของปัญหา
ได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 
ประเมิน 
4. แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบ ุ และสำรวจได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์การแบ่งส่วนของปัญหาได้ตาม
เกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุการแบ่งสว่นของปัญหาได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 
ซักถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1.ใฝเ่รียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………        
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B29-n-1.jpg
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การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำกรณีตัวอย่างเส้นทางชมสัตว์ต่างๆ  
ในสวนสัตว์มาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับภาพ ดังนี้ 
-การหาสาระสำคญัของปัญหา : ปัญหานี้
จะมีสาระสำคัญด้วยกัน 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 คือ การเดินชมสัตว์ต่าง ๆ ให้ครบ 
ส่วนที่ 2 คือ ระยะทางการเดินท่ีสั้น 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตผุล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์วิธ ีการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดให้ 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่ม
ละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  
อ่อน) 
2.  ครูนำภาพแจกให้นักเรยีนแต่ละกลุ่ม  
แล้วช่วยกันวอเคราะห ์

คุณแม่ให้ลิปดาจัดตารางทำความสะอาดใน
วันอาทิตย์ลิปดาสงสัยว่าทำไมต้องทำด้วย
หรือ ให้นักเรยีนวิเคราะห์ในความสำคัญ
ของปัญหานี้ 
ส่วนที่ 1 คือ ………… 
ส่วนที่ 2 คือ ………… 
3. วิเคราะห์ การหาสาระสำคัญของปัญหา 
ที่กำหนดให้ บันทกึผล 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือ
วิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนนุ หรือโต้แย้งความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี เหตุผล  ร่วมทำงาน
กลุ่มกับเพื่อน ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน   
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพื่อน   เมื่อ
การทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพื่อนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของ
กลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างการแบ่งส่วนของปัญหา
ต่อ ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากหา
สาระสำคัญของปัญหา 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้า
ชั้นเรียน 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรยีน จากนั้นร่วมกนั
อภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลการหาสาระสำคัญ
ของปัญหา   
 

      วิธีการแก้ไขปัญหากรณีตัวอย่างของลิปด
โพล่าเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง 
มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสือ่ดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดย
คำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับหาสาระสำคัญของปัญหา
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ให้นักเรยีนลองไปคิดในหัวข้อดังนี้ 
1.  สาระสำคัญในชีวิตประจำวันนกัเรียน
พบปัญหาอะไรบ้าง 
2.  นักเรียนบันทกึ  แบ่งเป็น  2  ส่วน 
ส่วนที่   1 …………….. 
ส่วนที่ 2  ……………….. 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกมตัวต่อใช้เป็น
ความคิดรวบยอดเพื่อนำเสนอในรูปแบบ
วิเคราะห์หาสาระสำคัญของปัญหา 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างง่าย              เวลาเรียน 4 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 44 เรื่อง การหารูปแบบและขั้นตอนการวางแผน    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่………………….………….เดือน………………………………………………………….พ.ศ.  ………………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด ว 8.2 ป1/1  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
 
2. สาระสำคัญ    
 หารูปแบบของปัญหา(Pattern Recognition) เป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการ
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การกำหนดลักษณะ  
การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) หลังจากพิจารณาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้วยการแบ่งแยกปัญหา หาสาระและรูปแบบที่สำคัญ แล้วจึงนำมาแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ซึ่งมี
วิธีการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้  การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียน
บอกเล่า  การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการวาดภาพ  การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
ด้วยการใช้สัญลักษณ ์
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การหารูปแบบและขั้นตอนการวางแผน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการหารูปแบบและขั้นตอนการวางแผนได้ (K)    
2. วิเคราะห์การหารูปแบบและขั้นตอนการวางแผนได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
  



๓๕๔ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
 
 
 
 
 
1. ครูนำภาพมาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพภาพที่หายไปคือภาพอะไร 
2. ครูสนทนาเพิม่เติมว่าก่อนที่จะลงมิทำอะไรก็ต้อง 
3. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู ้  
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
 
 
 
 
 
 
 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูนำภาพลิปดาจะทำไข่ต้มยางมะตูม    
 3. นักเรียนจะต้องออกแบบการทดลองและเขียนเป็นขั้นตอนการทำอย่างไร 
 4. บันทึกผลการทดลอง 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้นเรยีน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลการวิเคราะห์การออกแบบ และเขียนขั้นตอนที่ต้มไข่อย่างไรให้เป็นยางมะตูม  
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 1. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลต้มไข่อย่างไรให้เป็นยางมะตูมจากอินเตอร์เน็ต 
 2.  สอบถามผู้รู้และจดบันทึกส่งครู 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B27-1-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B27-2-n.jpg


๓๕๕ 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 
 

ใบความรู ้
ต้มไข่ให้เป็นยางมะตูม 

ต้มไข่ให้เป็นยางมะตูม ใครที่ชอบกนิไข่ต้มยางมะตูม แต่ต้มไม่ได้ที่สักที ให้ลองทำตามวิธีนี้ คือ ใส่ไข่ในน้ำเย็น 
นำไปตั้งไฟต้มด้วยไฟกลางให้เดือด เริ่มจับเวลาเมื่อน้ำเดือดแล้วไข่ไก่ใช้เวลาประมาณ 4-5 นาท ีไข่เป็ดใช้เวลา
ประมาณ 5-6 นาท ี

ใบงานที่  4 
การออกแบบ  และเขียนขั้นตอนที่ต้มไข่อย่างไรให้เป็นยางมะตูม 

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 
1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ……….    
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ……….    
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนออกแบบ และเขียนขั้นตอนที่ต้มไข่อย่างไรให้เป็นยางมะตูมเขียนเป็น Mind  Mapping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผสม 
สำหรับ 2ท่าน 
1.ไข่เป็ด3ฟอง 
2.เกลือ1ช้อนโตะ๊ 
วิธีทำ 
เวลาเตรียมส่วนผสม: 5 นาที  เวลาปรุงอาหาร: 15 นาที 
1.ล้างไข่เป็ดท่ีจะต้มให้สะอาด 
2.ตั้งหม้อ กะปริมาณน้ำให้ท่วมไข ่
3.ตั้งน้ำให้เดือดปุดๆใส่เกลือลงไป 
4.พอน้ำเดือดใส่ไข่ลงไปจับเวลา 7 
5.เตรียมน้ำเย็นใส่กะละมังไว้ 
6.ครบ 7 นาทีตักไข่ออกใส่กะละมังที่เตรียมน้ำเย็นไว้ ทุบๆ เปลือกไข่ค่อยๆ ปอก ผ่าไข่ออกมาจะได้ ไข่ต้มยาง
มะตูมเยิ้มๆ 



๓๕๖ 
 
เคล็ดลับ: หากตักไข่ออกมาใส่น้ำที่เตรียมไว้ยังร้อนอยู่ให้เปลี่ยนน้ำใหม่อีกทีจนไข่เย็นทั้งฟอง อ่านต่อได้ที่ 
https://www.wongnai.com/recipes/ugc/daca5f797f584d889eadb73098dca1c1?ref=ct 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 กรณีตัวอย่างต้มไข่อย่างไรให้เป็นยางมะตูมจากอินเตอร์เน็ต 
 
 9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการหารูปแบบ
และขั้นตอนการ
วางแผนได้ (K)    
2. วิเคราะห์การหา
รูปแบบและขั้นตอน
การวางแผนได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกต
พฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบ ุ และสำรวจได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์การหารูปแบบและขั้นตอน
การวางแผนได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุการหารูปแบบและขั้นตอนการ
วางแผนได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 
ซักถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพมาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับภาพภาพที่หายไปคือภาพอะไร 
2.  ครูสนทนาเพิม่เติมว่าก่อนที่จะลงมิทำอะไรก็
ต้อง 
3.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   
  
 
 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พ ูดเล ่ าเร ื ่ อง นำเสนอและ
แลกเปล ี ่ยนความร ู ้  แสดงความ
คิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบ
คำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์
การหาร ูปแบบและขั ้นตอนการ
วางแผน 

https://www.wongnai.com/recipes/ugc/daca5f797f584d889eadb73098dca1c1?ref=ct


๓๕๗ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  
คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูนำภาพลิปดาจะทำไข่ต้มยางมะตูม    
3.  นักเรียนจะตอ้งออกแบบการทดลองและเขียน
เป็นขั้นตอนการทำอย่างไร 
4.  บันทึกผลการทดลอง 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
เป็นภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่ม
และสมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนนุหรือ 
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้
ความ ร่วมมือในการทำงาน   
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ 
ช่วยเหลือเพื่อน   เมื่อการทำงาน
กลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพื่อน
ในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและ
สำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะ
ความเหมือนความแตกต่างการแบ่ง
ส่วนของปัญหาต่อ ใช้ที่นักเรียน
นำมา บันทึกข้อมูลจากหา
สาระสำคัญของปัญหา 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้นเรยีน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถาม
คำถามดังนี้ 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การหารูปแบบและขั้นตอนการ
วางแผนเป็นการฝึกความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจใน
ตนเอง 



๓๕๘ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลการวิเคราะห์การออกแบบ  
และเขียนขั้นตอนที่ต้มไข่อย่างไรให้เป็นยางมะตูม  
 

การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสือ่
ดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้ว
สื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเองและผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอบถามเกี่ยวกับการ
หารูปแบบและขั้นตอนการวางแผน
อย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุป
ข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลต้มไข่อย่างไรให้เป็นยาง
มะตูมจากอินเตอร์เน็ต 
2.  ดูคลิปการต้มไข่เป็นยางมะตูม
https://www.youtube.com/watch?v=uoQMVTZihwQ 
2.  สอบถามผู้รู้และบันทึกลงสมุดจดงาน 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จาก
การเรียนเกี่ยวกับสืบค้นข้อมูลต้มไข่
อย่างไรให้เป็นยางมะตูมจาก
อินเตอร์เน็ตและสอบถามผู้รู้บันทึก
ลงสมุดจดงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uoQMVTZihwQ


๓๕๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เขียนโปรแกรอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ         เวลาเรียน 4 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 45 เรื่อง การเขียนโปรแกรม            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่………………..……….เดือน……………………………………….…………….พ.ศ. ……………………………….. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด ว 8.2 ป1/2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 
 
2. สาระสำคัญ   
 การเขียนโปรแกรม (PROGRAMMING) คือ การแสดงลำดับขั้นตอนคำสั่งเพื่อสั่งคอมพิวเตอร์ให้
ทำงาน โดยการเขียนโปรแกรมจะถูกเรียกว่า การเขียนโค้ด (code) และภาษาท่ีใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์จะ
เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language) 
  หุ่นยนต์ คือ เครื่องยนต์ชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค ์
หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่าง ๆ  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนโปรแกรม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุการเขียนโปรแกรมได้ (K)    
 2. การเขียนโปรแกรมได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 
  



๓๖๐ 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำภาพมาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแปรงฟันดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 -เวลานักเรียนแปรงฟันนักเรียนมีขัน้ตอนอย่างไรบ้าง 
 -ถ้าเปลี่ยนจากคนเป็น 
2. ครูสนทนาเพิม่เติมว่าก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ต้องวางแผน ออกแบบสร้างหุ่นยนต์ 
3. ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู ้  
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูกำหนดกรณีตัวอย่าง ให้นักเรียนวเิคราะห์ดังนี้ 
สมมต ิคุณพ่อคุณแม่บอกให้นักเรียนแปรงฟันนักเรียนก็จะสามารถบีบยาสีฟันใส่แปรงสฟีันแล้วถูฟันโดยรอบ
บ้วนปาก เช็ดปาก ด้วยตัวเองได ้
3. นักเรียนจะต้องออกแบบวาดหุ่นและกำหนดขั้นตอนการแปรงฟันให้กับหุ่นยนต์ เป็นข้ันตอนการแปรงฟันให ้
4. บันทึกขั้นตอนการออกแบบการแปรงฟันให้กบัหุน่ยนต์จนกระทั่งจบขั้นตอนการแปรงฟัน 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้นเรยีน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลว่าในปัจจุบัน  
  แต่สำหรับหุ่นยนต์การที่จะสามารถแปรงฟันได้นั่น เราจะต้องมีการเขียนคำสั่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
   1. มองหาตำแหน่งแปรงสีฟันและยาสีฟัน 
   2. หยบิยาสีฟันและแปรงสีฟัน 
   3. บีบยาสีฟันใสแ่ปรงสีฟัน 
   4. เริ่มต้นแปรงฟนับริเวณด้านหนา้ 10 ครั้ง 
   5. แปรงฟันด้านข้าง 10 ครั้ง 
   6. มองหาตำแหน่งแก้วน้ำ 
   7. หยบิแก้วน้ำ 
   8. ดื่มน้ำเข้าปาก แล้วอมไว้ 1 นาท ี
   9. บ้วนน้ำออกจากปาก   
สังเกตได้ว่า การเขียนโปรแกรมหรอืการเขียนโค้ดใหค้อมพิวเตอร์ทำงานได้นั้นจะต้องมีการสร้าง ลำดับของ
คำสั่งที่ชัดเจนอย่างละเอียด 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B23-1.jpg


๓๖๑ 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. หุ่นยนต ์คือ สิง่ที่คุ้นเคยสำหรับมนุษย์ ทั้งในด้านภาคอุตสาหกรรมเช่นในโรงงานต่างๆ ในชีวิตประจำวันเช่น
การมีหุ่นยนต์ ทำความสะอาดบ้าน เสิร์ฟอาหาร.  
2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการออกแบบหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้  คนละ  1  อย่าง 
จากอินเตอร์เน็ต 
 3. สอบถามผู้รู้และจดบันทึกส่งครู 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 
 

ใบงานที่  5 
การออกแบบ และเขียนการเขียนโปรแกรม 

สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 
1.  ………………………………………  เลขที่  ……….….   2. ……………………………………  เลขที่  ……..…….    
2.  ………………………………………  เลขที่  ……….….   4. ……………………………………  เลขที่  ………..….    

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏบิัติดังนี้ 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูกำหนดกรณีตัวอย่าง ให้นักเรียนวเิคราะห์ดังนี้ 
สมมต ิคุณพ่อคุณแม่บอกให้นักเรียนแปรงฟัน นักเรยีนก็จะสามารถบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันแล้วถูฟันโดยรอบ
บ้วนปาก เช็ดปาก ด้วยตัวเองได ้
3. นักเรียนจะต้องออกแบบวาดหุ่นและกำหนดขั้นตอนการแปรงฟันให้กับหุ่นยนต์ เป็นข้ันตอนการแปรงฟันให้ 
4. บันทึกขั้นตอนการออกแบบการแปรงฟันให้กบัหุน่ยนต์จนกระทั่งจบขั้นตอนการแปรงฟัน 
 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 1. ภาพหุ่นยนต ์
 2. กรณีตัวอย่างการแปรงฟัน 
 3. อินเตอร์เน็ต 
  



๓๖๒ 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุการเขียนโปรแกรมได้ (K)    
2. การเขียนโปรแกรมได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ  
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบ ุและสำรวจการเขียน
โปรแกรมได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์การเขียนโปรแกรมได้ตาม
เกณฑ ์
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุการเขียนโปรแกรมได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู ้ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………………  
 
การจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพมาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับการแปรงฟันดังนี้ 
-เวลานักเรียนแปรงฟันนักเรียนมีขัน้ตอน
อย่างไรบ้าง 
-ถ้าเปลี่ยนจากคนเป็น 
2.  ครูสนทนาเพิม่เติมว่าก่อนที่จะลงมือทำ
อะไรก็ต้องวางแผน ออกแบบ สร้างหุ่นยนต ์
3.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน 
มีเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์การ
แปรงฟัน 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 
แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2. ครูกำหนดกรณีตัวอย่าง ให้นักเรียนวเิคราะห์
ดังนี้ 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน



๓๖๓ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
สมมต ิคุณพ่อคุณแม่บอกให้นักเรียนแปรงฟัน
นักเรียนก็จะสามารถบีบยาสีฟันใสแ่ปรงสีฟัน
แล้วถูฟันโดยรอบบ้วนปาก เช็ดปาก ด้วยตัวเอง
ได ้
3.  นักเรียนจะตอ้งออกแบบวาดหุ่นและ
กำหนดข้ันตอนการแปรงฟันให้กบัหุ่นยนต์ เป็น
ขั้นตอนการแปรงฟันให ้
4.  บันทึกขั้นตอนการออกแบบการแปรงฟัน
ให้กับหุ่นยนต์จนกระทั่งจบขั้นตอนการแปรงฟัน 
 

หรือวิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนนุ หรือ  
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี 
เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความ 
ร่วมมือในการทำงาน   รับผิดชอบต่อ
บทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย ใสใจ
ในการทำงาน พยายามทำงานให้ดีที่สุด 
และช่วยเหลือเพื่อน เมื่อการทำงานกลุ่ม
เกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหาโดย
สันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อันดีของเพื่อนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึก
สากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติ
ของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่างการแบ่งส่วนของ
ปัญหาต่อ ใช้ที่นักเรียนนำมา บันทึก
ข้อมูลจากการเขียนโปรแกรม 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้น
เรียน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรยีน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครู
ถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลว่าในปัจจุบัน  
แต่สำหรับหุ่นยนต์การที่จะสามารถแปรงฟันได้
นั่น เราจะต้องมีการเขียนคำสั่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
1. มองหาตำแหน่งแปรงสีฟันและยาสีฟัน 
2. หยบิยาสีฟันและแปรงสีฟัน 
3. บีบยาสีฟันใสแ่ปรงสีฟัน 
4. เริ่มต้นแปรงฟนับริเวณด้านหนา้ 10 ครั้ง 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การหารูปแบบและขั้นตอนการ
วางแผนเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่
ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสือ่
ดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสาร
โดยคำนึงถึง ผลที่เกิดข้ึนต่อตนเองและ
ผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      - นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมสิ่งที่ครูสอบถาม
เกี่ยวกับอย่างมีเหตุผล 



๓๖๔ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
5. แปรงฟันด้านข้าง 10 ครั้ง 
6. มองหาตำแหน่งแก้วน้ำ 
7. หยบิแก้วน้ำ 
8. ดื่มน้ำเข้าปาก แล้วอมไว้ 1 นาท ี
9. บ้วนน้ำออกจากปาก   
สังเกตได้ว่า การเขียนโปรแกรมหรอืการเขยีน
โค้ดใหค้อมพิวเตอร์ทำงานได้นั้นจะต้องมีการ
สร้าง ลำดับของคำสั่งที่ชัดเจนอย่างละเอียด 

การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและจัดการเขียน
โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่
ได้อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตนเอง
อย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. หุ่นยนต ์คือ สิง่ที่คุ้นเคยสำหรับมนุษย์ ทั้งใน
ด้านภาคอุตสาหกรรมเช่นในโรงงานต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันเช่นการมีหุ่นยนต์ ทำความ
สะอาดบ้าน เสิร์ฟอาหาร  
2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการออกแบบ
หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้คนละ 1 
อย่าง 
จากอินเตอร์เน็ต 
3.  สอบถามผู้รู้และจดบันทึกสง่คร ู
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับสืบค้นข้อมูลการเขียนโปรแกรม
จากอินเตอร์เน็ตและสอบถามผู้รู้บันทึก
ลงสมุดจดงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๖๕ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



๓๖๖ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เรื่อง เขียนโปรแกรอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ  เวลาเรียน 4 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 46 เรื่อง การสร้างลำดับของคำสั่ง    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่…………..………….เดือน…………………………………………………….………….พ.ศ. ……….…………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด ว 8.2 ป1/2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 
2. สาระสำคัญ   
  
3. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนโปรแกรม 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ (K)    
 2. สร้างลำดับของคำส่ังให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู ้(A) 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำภาพหุ่นยนต์มาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ 
การทำงานของหุ่นยนต์ ดังนี้ 
 -หุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ได้ 
 -หุ่นยนต์ทำงานได้ 
2.  ครูสนทนาเพิม่เติมว่าก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ต้องวางแผน ออกแบบสร้างหุ่นยนต์ 
3.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   
 
 
 



๓๖๗ 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูกำหนดกรณีตัวอย่าง  ให้นกัเรียนวิเคราะห์ดังนี้ 
การสร้างลำดับของคำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
โจทย ์: สมมติว่า เพื่อนคนหนึ่งเปน็หุ่นยนต์ ให้นักเรยีนสั่งให้หุ่นยนต์ (เพื่อน)เคลื่อนที่ จากจุด A ไปยัง จุด W 
โดยให้เขียนลำดับของคำสั่งที่ชัดเจนก่อนลงมือทำงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนจะต้องออกแบบวาดหุ่นและกำหนดขั้นตอนให้กับหุ่นยนต์ เคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ ได้ 
 4. บันทึกขั้นตอนการออกแบบและการทำงานของหุ่นยนต์ 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้นเรยีน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลว่าต้องวางแผน ออกแบบ สร้างออกคำสั่ง 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าหุ่นยนต์จะทำงานได้ด้วยการควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย และมี
การควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ด้วยอุปกรณ์ควบคุม การทำงานของอุปกรณ์ควบคุมมี 
๒ แบบ คือ การควบคุมแบบวงจรปิด และการควบคุมแบบวงจรเปิด สำหรับการควบคุมแบบวงจรปิดนั้น 
อุปกรณ์ควบคุมจะคอยตรวจสอบเปรียบเทียบกับเปา้หมาย และควบคุมให้ได้ผลที่ถูก 
2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการออกแบบหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้คนละ  1  อย่าง 
จากอินเตอร์เน็ต 
  
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B24-1.jpg


๓๖๘ 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 
ใบงานที่  7 

ออกแบบหุ่นยนตท์ี่สามารถทำงานแทนมนุษย์ 
สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 

 1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ……….    
3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที ่ ……….    

……………………………………………. 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏบิัติดังนี้ 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูกำหนดกรณีตัวอย่าง  ให้นกัเรียนวิเคราะห์ดังนี้ 
การสร้างลำดับของคำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
โจทย ์: สมมติว่า เพื่อนคนหนึ่งเปน็หุ่นยนต์ ให้นักเรยีนสั่งให้หุ่นยนต์ (เพื่อน)เคลื่อนที่ จากจุด A ไปยัง จุด W 
โดยให้เขียนลำดับของคำสั่งที่ชัดเจนก่อนลงมือทำงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  นักเรียนจะตอ้งออกแบบวาดหุ่นและกำหนดขัน้ตอนให้กับหุ่นยนต์  เคลื่อนที่ไปยงัจุดต่างๆได้ 
 4.  บันทึกขั้นตอนการออกแบบและการทำงานของหุ่นยนต ์

ใบงาน 
 

  ในปัจจบุัน หุ่นยนต์ คือ สิ่งที่คุ้นเคยสำหรับมนุษย์ ทั้งในด้านภาคอุตสาหกรรมเช่นในโรงงานต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันเช่นการมีหุ่นยนต์ ทำความสะอาดบ้าน เสิร์ฟอาหาร และใช้งานอื่นๆ หรือแม้แต่ในจินตนาการ
เช่นในภาพยนตห์ลายๆเรื่องที่เป็นที่นิยม ก็มีการกล่าวถึงหุ่นยนต์เช่น Terminator, AI, I-Robot และอีก
มากมาย รวมถึงในนิยายแนววิทยาศาสตร์ (Science Fiction) หรือนยิายแนวไซไฟ ก็ได้กล่าวถึงหุ่นยนต์
หลายๆเรื่อง แล้วท่านสงสัยหรือไม่ว่า “หุ่นยนต์คืออะไร”  

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B24-1.jpg


๓๖๙ 
 
หุ่นยนต์ คือ อะไร? 

 

 

 

หุ่นยนต์ คือ เครื่องจักรกลหรือหุ่นที่มีเครื่องกลไกอยู่ภายใน สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์หรือทำงานแทน
มนุษย์ได้ สามารถจัดลำดับการทำงานก่อนหลังได้ ระดับขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์จำแนกได้ 6 ระดับ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมาคมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (Japanese Industrial Robot Association 
: JIRA) ได้ดังนี ้
  ระดับที่ 1 กลไกที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ (Manual Handling Device) เป็นเครื่องจักรกลโดยต้องมีผู้
ควบคุมบังคับการทำงานตลอดเวลา 
  ระดับที่ 2 หุ่นยนต์ที่ทำงานตามแผนล่วงหน้าตามที่กำหนด โดยไม่สามารถปรับแผนงานได้ (Fixed 
Sequence Robot) หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ถูกออกแบบให้ทำงานโดยที่มีเครื่องควบคุมแบบ Sequencer 
ทำหน้าที่ส่ังงานเรียงตามลำดับ เช่น ถ้ามี Sequencer 5 ตัว เมื่อตัวแรกสั่งทำงานเมื่อทำงานเสร็จแล้ว ตัวที่ 2 
ก็จะเริ่มทำงาน โดยทำงานเรียงตามลำดับกันไป 
  ระดับที่ 3 หุ่นยนต์ที่ทำงานตามแผนล่วงหน้าที่กำหนด โดยสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ (Variable 
Sequence Robot) หลักการทำงานคล้ายกับระดับที่ 2 ต่างกันที่สามารถปรับเปลี่ยนวงจรได้โดยง่าย 
  ระดับที่ 4 ผู้ควบคุมเป็นผู้สอนงานแก่หุ่นยนต์ หุ่นยนต์จะทำงานเล่นย้อนกลับ ตามหน่วยความจำที่
บันทึกได้ (Playback Robot) ชุดคำสั่งจะถูกบันทึกในเครื่องบันทึกความจำ โดยชุดคำสั่งจะถูกเรียกใช้มาสั่งให้
หุ่นยนต์ทำงานตามที่บันทึกไว้ เมื่อสอนเสร็จหุ่นยนต์ก็สามารถเลียนแบบสิ่งที่เรียนมาได้ 
  ระดับที่ 5 ผู้ควบคุมบันทึกข้อมูลเชิงตัวเลขการเคลื่อนที่ให้แก่หุ่นยนต์ และหุ่นยนต์สามารถทำงานได้
เองโดยไม่ต้องสอน (Numerical Control Robot) หุ่นยนต์แบบนี้คำสั่งบังคับการทำงานมีลักษณะเป็นตัวเลข 
โดยชุดคำสั่งอยู่ในแถบหรือจานแม่เหล็กเป็นต้น 
  ระดับที่ 6 หุ่นยนต์ที่มีความฉลาดสามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมและตัดสินใจทำงานได้ด้วยตัวเอง 
(Intelligence Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่มีประสาทรับรู้ เช่นสามารถมองเห็น สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การทำงานได้ เป็นต้น 

 

 

 

 

 



๓๗๐ 
 
สำหรับสถาบันหุ่นยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา (The Robotics Institute of America : RIA) จะพิจารณาแบบ
ระดับที่ 3-6 เท่านั้นจึงจะนับว่าเป็นหุ่นยนต์ โดยการจำแนกแบ่งประเภทหุ่นยนต์มีหลายแบบ แต่จะจำแนก
เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการเคลื่อนที่ ดังนี้ 
  หุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นแขนกล สามารถขยับและ
เคลื่อนที่ได้เฉพาะข้อต่อ นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต,์ การประกอบรถยนต์ เป็นต้น 
  หุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง โดยการ
ใช้ล้อ ขา หรือการขับเคลื่อนแบบอื่นๆ เช่น โซเจอร์เนอร์ (Sojourner) หุ่นยนต์อุปกรณ์สำรวจดาวอังคารซึ่งมี
ลักษณะคล้ายรถ มีล้อ 6 ล้อ หนัก 11.5 กิโลกรัม โดยมากับยานอวกาศ Mar Pathfinder ซึ่งลงจอดบนดาว
อังคารได้สำเร็จในปี 1997 เป็นต้น 
  ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ และ AI กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร? 
  การทำความเข้าใจในเรื่องของหุ่นยนต์มีรายละเอียดมากมาย ซึ่งสามารถหาความรู้ได้ตามบทความ 
งานวิจัยต่างๆ ในเบื้องต้นเราสามารถหาคำตอบแบบกว้างๆ ได้ว่ า “หุ่นยนต์คืออะไรและมีการแบ่งประเภท
แบบไหนและจะมาต่อยอดในธุรกิจแบบไหนได้บ้าง” ในบทความหน้า เราจะมาดูว่า วิวัฒนาการของหุ่นยนต์
ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้าง โปรดติดตามตอนต่อไป 
ที่มา : [1], [2], [3], [4] 

 

 
 
Robot หุ่นยนต์  Share  Ourgreenfish LINE Connect  ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกบั Digital Marketing 
และเทคโนโลยีไดท้ี่ Ourgreenfish Connect  Recent Posts 

 
หน้า Home Page เว็บไซต์ท่ีดี ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? 
 
แนวคิดการเตรียมธุรกิจให้พร้อมรับมือกับโรคระบาดครั้งใหญ ่
รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนีธุ้รกจิ-SME พาคณุฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
เตรียมธุรกิจให้พร้อมกับ New Normal พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคหลังวิกฤต Covid-19 
 

 
 
 
 
 
 

  

https://blog.ourgreenfish.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-ai-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=36&chap=6&page=t36-6-infodetail01.html
https://robodomoto.wordpress.com/
https://www.applicadthai.com/articles/article-creative-design/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-robot/
https://www.youtube.com/watch?v=6iJu9-8pjcQ
https://blog.ourgreenfish.com/tag/robot
https://blog.ourgreenfish.com/tag/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://blog.ourgreenfish.com/home-page-good-website
https://blog.ourgreenfish.com/home-page-good-website
https://blog.ourgreenfish.com/idea-prepare-business-for-covid19
https://blog.ourgreenfish.com/idea-prepare-business-for-covid19
https://blog.ourgreenfish.com/help-business-receivables-sme
https://blog.ourgreenfish.com/help-business-receivables-sme
https://blog.ourgreenfish.com/prepare-your-business-with-new-normal
https://blog.ourgreenfish.com/prepare-your-business-with-new-normal
https://blog.ourgreenfish.com/home-page-good-website
https://blog.ourgreenfish.com/develop-website-important-for-business


๓๗๑ 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 1.  ภาพหุ่นยนต์ 
 2.  กรณีตัวอย่างการแปรงฟัน 
 3.  อินเตอร์เน็ต 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุสร้างลำดับของ
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์
ทำงานได้ (K)    
2. สร้างลำดับของ
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์
ทำงานได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุและ
สำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การจำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบ ุ และสำรวจสร้างลำดับของ
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์สร้างลำดับของคำสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4.ระบุสร้างลำดับของคำสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทำงานได้ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 
ซักถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1.ใฝเ่รียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพหุ่นยนต์มาให้นักเรียนสังเกต
แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการทำงาน
ของหุ่นยนต์ดังนี้ 
-หุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ได้ 
     -หุ่นยนต์ทำงานได้ 
2. ครูสนทนาเพิม่เติมว่าก่อนที่จะลงมือทำ
อะไรก็ต้องวางแผน ออกแบบสร้าง
หุ่นยนต ์
3.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
- ค ิดพ ิจารณาจากประสบการณ์พบเห็น
หุ่นยนต์ 



๓๗๒ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ  
4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  
อ่อน) 
2.  ครูกำหนดกรณีตัวอย่าง  ให้นกัเรียน
วิเคราะห์ดังนี้ 
      การสร้างลำดบัของคำสั่ง ให้
คอมพิวเตอร์ทำงาน 
โจทย ์: สมมติว่า เพื่อนคนหนึ่งเปน็
หุ่นยนต์ ให้นักเรยีนสั่งให้หุ่นยนต์ (เพื่อน)
เคลื่อนที่ จากจุด A ไปยัง จุด W โดยให้
เขียนลำดับของคำสั่งที่ชัดเจนก่อนลงมือ
ทำงาน 
3.  นักเรียนจะตอ้งออกแบบวาดหุ่นและ
กำหนดข้ันตอนให้กับหุ่นยนต์  เคลื่อนที่ไป
ยังจุดต่างๆได้ 
4.  บันทึกขั้นตอนการออกแบบและการ
ทำงานของหุ่นยนต์ 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือ
วิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนนุ หรือ โต้แย้งความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี เหตุผล  ร่วมทำงาน
กลุ่มกับเพื่อน ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน   
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือเพื่อน   เมื่อ
การทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพื่อนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของ
กลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา 
บันทึกข้อมูลจากการออกแบบและการ
ทำงานของหุ่นยนต์ 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้า
ชั้นเรียน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้น
ร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลว่าต้องวางแผน 
ออกแบบ สร้างออกคำสั่ง 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การหารูปแบบและขั้นตอนการวางแผน
เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มี
ความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสือ่ดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดย
คำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวการ
ออกแบบและการทำงานของหุ่นยนต์สิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับอย่างมีเหตุผล 



๓๗๓ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและการออกแบบและ
การทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าหุ่นยนต์จะ
ทำงานได้ด้วยการควบคุมแบบอัตโนมัติ 
โดยมีการกำหนดเป้าหมาย และมกีาร
ควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานตามเป้าหมาย ที่
กำหนดไว้ ด้วยอปุกรณ์ควบคุม การ
ทำงานของอุปกรณ์ควบคุมมี ๒ แบบ 
คือ การควบคุมแบบวงจรปิด และการ
ควบคุมแบบวงจรเปิด สำหรับการควบคุม
แบบวงจรปิดนั้น อุปกรณ์ควบคุมจะคอย
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และ
ควบคุมให้ได้ผลที่ถูก 
2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการออกแบบ
หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้  
คนละ  1  อย่าง จากอินเตอร์เน็ต 
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับสืบค้นข้อมูลการออกแบบและการ
ทำงานของหุ่นยนต์อินเตอร์เน็ตและสอบถาม
ผู้รู้บันทึกลงสมุดจดงาน 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๔ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๓๗๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เขียนโปรแกรอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ   เวลาเรียน 4 ชัว่โมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 47 เรื่อง การสร้างคำสั่งเป็นลูกศร     เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่………………………..…….เดือน…………………………………………….………….พ.ศ.  …………………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด ว  8.2  ป1/2  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
ของ โปรแกรม 
 
2. สาระสำคัญ   
 การสร้างคำสั่งเป็นลูกศร  เราสามารถสร้างลูกศรจากคำสั่งเส้น Polyline ได้เลยเนื่องจากว่าคำสั่ง
สามารถกำหนดความหนาเส้น ระยะของเส้นต่างๆ แยกกันออกไปเป็นช่วงๆ ได้เลย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การสร้างคำสั่งเป็นลูกศร 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุการสร้างคำสั่งเป็นลูกศรได้ (K)    
2. ออกแบบสร้างคำสั่งเป็นลูกศรได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนำภาพหุ่นยนต์มาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์ดังนี้ 
ให้นักเรยีนสังเกตว่า ลิปดา โพล่า ดร.วี และ ท่านเคา้ท์ ต้องเลือกใช้คำสั่งลูกศร(ด้านล่าง)ใด จึงสามารถเดินไป
ยังเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยให้วงกลมล้อมรอบลูกศรที่ต้องการ 



๓๗๖ 
 
ตัวอย่าง 
 
 

          
ให้นักเรยีนใช้คำสั่งลูกศร (ด้านล่าง) เพื่อบังคับควบคมุให้หุ่นยนต์สามารถไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยให้
วาดลูกศรหรือตัดภาพมาติดในช่อง   
2.  ครูสนทนาเพิม่เติมว่าก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ต้องวางแผน ออกแบบ สร้างหุ่นยนต์ 
3.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แบบ PLC (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
2.  ครูกำหนดกรณีตัวอย่างแล้วใหน้ักเรียนวางแผน ออกแบบ สร้างการเดินทางของหุ่นยนต์   
3.  ออกแบบหุ่นยนต์ลงในกระดาษจาก A4   
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้นเรียน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลว่าต้องวางแผน ออกแบบสร้างออกคำสั่งเป็นลูกศร 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมการเขียนคำสั่งเป็นลูกศร 
2.ให้นักเรียนออกแบบการเขียนคำสั่งเป็นลูกศรมาคนละ 1 อย่าง 
  
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B25-1.jpg


๓๗๗ 
 
7. ชิ้นงาน /ภาระงาน 

ใบงานที่  7 
สร้างเขียนคำสั่งเป็นลูกศร 

 
สมาชิกกลุ่ม  ……………..  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 

 1………………………………………  เลขที่  ……….   2. ……………………………………  เลขที่  ……….    
 3………………………………………  เลขที่  ……….   4. ……………………………………  เลขที่  ……….    
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏบิัติดังนี้ 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูกำหนดกรณีตัวอย่างแล้วใหน้ักเรียนวางแผน ออกแบบ สร้างการเดินทางของหุ่นยนต์   
3. ออกแบบหุ่นยนต์ลงในกระดาษจาก A4   
 
ให้ใช้บตัรคำสร้างลำดับคำสัง่เพื่อคอมพิวเตอร์ทำงาน 
ลิปดาอยากสั่งเพื่อนๆ ให้ทำงานแต่ลิปดาสั่งไม่ถูกต้องทำให้เพื่อนๆ สับสน คุณครูจึงแนะนำใหเ้ขียนลำดับของ
คำสั่งเพื่อจะได้ทำงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้องโดยให้โจทย์แล้วให้ทดลองใช้บัตรคำแทนลำดับของคำสั่ง โดย
คุณครูจะเป็นคนปฏิบัติตามลำดับของบัตรคำ 
 

 
 

ใบความรู ้
ตัวอย่าง  สร้างคำสั่งเป็นลูกศร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B215-n.jpg


๓๗๘ 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 1.  ภาพหุ่นยนต์ 
 2.  กรณีตัวอย่างการแปรงฟัน 
 3.  อินเตอร์เน็ต 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุสร้างลำดับของ
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์
ทำงานได้ (K)    
2. สร้างลำดับของคำสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทำงานได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1.ระบุ  และสำรวจสร้างลำดับของ
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์สร้างลำดับของคำสั่ง
ให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามเกณฑ์ 
3.ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4.ระบุสร้างลำดับของคำสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทำงานได้ถูกต้อง 
5.นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู ้ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1.ใฝเ่รียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………..…………………………………  
 
การจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพหุ่นยนต์มาให้นักเรียน
สังเกตแล้วร่วมกันสนทนาเก่ียวกับการ
ทำงานของหุ่นยนต์ดังนี้ 
-หุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ได้ 
-หุ่นยนต์ทำงานได้ 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
   - คิดพิจารณาจากประสบการณ์พบเห็น
หุ่นยนต ์



๓๗๙ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
2.  ครูสนทนาเพิม่เติมว่าก่อนที่จะลงมือ
ทำอะไรก็ต้องวางแผน ออกแบบ สร้าง
หุ่นยนต ์
3.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ  
4 คน แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูกำหนดกรณีตัวอย่าง ให้นักเรียน
วิเคราะห์ดังนี้ 
การสร้างลำดับของคำสั่ง ให้
คอมพิวเตอร์ทำงาน 
โจทย ์: สมมติว่า เพื่อนคนหนึ่งเปน็
หุ่นยนต์ ให้นักเรยีนสั่งให้หุ่นยนต์ (เพื่อน)
เคลื่อนที่ จากจุด A ไปยัง จุด W โดยให้
เขียนลำดับของคำสั่งที่ชัดเจนก่อนลงมือ
ทำงาน 
3. นักเรียนจะต้องออกแบบวาดหุ่นและ
กำหนดข้ันตอนให้กับหุ่นยนต์ เคลือ่นที่ไป
ยังจุดต่างๆ ได้ 
4. บันทึกขั้นตอนการออกแบบและการ
ทำงานของหุ่นยนต์ 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็น
ภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและ
สมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงาน
หรือวิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนนุ หรือ 
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี เหตุผล  
ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความ ร่วมมือใน
การทำงาน   รับผิดชอบต่อบทบาท และ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และ ช่วยเหลือ
เพื่อน   เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา 
ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพื่อนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของ
กลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา 
บันทึกข้อมูลจากการออกแบบและการ
ทำงานของหุ่นยนต์ 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผล
หน้าชั้นเรยีน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้น
ร่วมกันอภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      การหารูปแบบและขั้นตอนการวางแผน
เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มี
ความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสือ่ดิจิทัล 



๓๘๐ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลว่าต้องวางแผน 
ออกแบบ สร้างออกคำสั่ง 
 

       เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดย
คำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวการ
ออกแบบและการทำงานของหุ่นยนต์สิ่งที่ครู
สอบถามเกี่ยวกับอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลและการออกแบบและ
การทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
1. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าหุ่นยนต์จะ
ทำงานได้ด้วยการควบคุมแบบอัตโนมัติ 
โดยมีการกำหนดเป้าหมาย และมกีาร
ควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ ด้วยอุปกรณ์ควบคุม การ
ทำงานของอุปกรณ์ควบคุมมี ๒ แบบ 
คือ การควบคุมแบบวงจรปิด และการ
ควบคุมแบบวงจรเปิด สำหรับการควบคุม
แบบวงจรปิดนั้น อุปกรณ์ควบคุมจะคอย
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และ
ควบคุมให้ได้ผลที่ถูก 
2.ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการออกแบบ
หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้  
คนละ 1 อย่างจากอินเตอร์เน็ต 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับสืบค้นข้อมูลการออกแบบและการ
ทำงานของหุ่นยนต์อินเตอร์เน็ตและ
สอบถามผู้รู้บันทึกลงสมุดจดงาน 
 
 

 
 
 
  

 
 
 



๓๘๑ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๓๘๒ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เขียนโปรแกรอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ  เวลาเรียน 4  ชัว่โมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 48 เรื่อง โปรแกรม Scratch     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่………………….…………….เดือน…………………………………………………….พ.ศ. ……………………………… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด ว  8.2  ป1/2  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
 
2. สาระสำคัญ   
โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรม โดยใช้สื่อ เช่น ภาพ 
เสียง ข้อความ เพื่อสร้างเรื่องราวภาพเคลื่อนไหว สร้างเกม เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
ความคิดสร้างสรรค ์
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 โปรแกรม Scratch 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุโปรแกรม Scratchได้ (K)    
2. เขียนโปรแกรม Scratchได้ (P) 
 3. ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
1. ครูกับนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการทำงานโปรแกรม Scratch 
2.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   



๓๘๓ 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2. ครูอธิบายขั้นตอน เขียนโปรแกรม Scratch 
3. ให้นักเรียนทดลองการเขียน โปรแกรม Scratch 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้นเรยีน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการเขียน โปรแกรม Scratchงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายโดยครูถามคำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลว่าการเขียน โปรแกรม Scratch ต้องใช้เวลา ความชำนาญ และทักษะการเขียน 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมการเขียนโปรแกรม Scratch   
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 
ใบความรู ้

 
จัดโปรแกรม SCRATCH 

เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรม โดยใช้สื่อ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ เพื่อ
สร้างเรื่องราวภาพเคลื่อนไหว สร้างเกม เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ 

หน้าตาของโปรแกรม Scratch 
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๓๘๔ 
 
ขนาดของเวท ีความกว้าง 480 หน่วย 
สูง 360 หน่วย จุดกึ่งกลางจะเป็นตำแหน่ง X=0, Y=0 

 
 
การกำหนดทิศทางของตวัละคร 
เมื่อต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่ จำเป็นต้องทราบ 2 สิ่งก่อน สิ่งแรกก็คือ 
1. เคลื่อนที่ด้วยระยะทางเท่าไร 
2. จะเคลื่อนที่ไปทิศทางใด (direction) โดยสามารถสังเกตได้จากข้อมูลของตัวละคร 
 

 
 
1. คลิกเลือกตัวละคร (Sprites) ที่ต้องการ 
และกดท่ีรายละเอียดข้อมูลของตัวละครซึ่งจะบอกตำแหน่งและทิศทางของตัวละครอยู่ 
 
2. คลิกเลือกคำสั่ง    เป็นคำสั่งกำหนดทิศทางของตัวละครที่ต้องการเคลื่อนที่ 
3. ลากคำสั่ง ponit in direction ใส่พื้นที่ทำงาน โดยกำหนดทิศทางเป็น 0O (ทศิเหนือ-ด้านบน) สังเกต
ทิศทางการหันหน้าของตัวละคร 
4. ลากคำสั่ง ponit in direction ใส่พื้นที่ทำงาน โดยกำหนดเป็น 90O (ทิศตะวันออก-ด้านขวา) สังเกต
ทิศทางการหันหน้าของตัวละคร 
5. ลากคำสั่ง ponit in direction ใส่พื้นที่ทำงาน โดยกำหนดทิศทางเป็น 180O (ทิศใต้-ด้านล่าง) สังเกต
ทิศทางการหันหน้าของตัวละคร 
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6. ลากคำสั่ง ponit in direction ใส่พื้นที่ทำงาน โดยทิศทางเป็น -90O (ทิศตะวันตก-ด้านซ้าย) สังเกตทิศ
ทางการหันหน้าของตัวละคร 
การเขียนโปรแกรมย้ายตำแหน่ง เป็นการย้ายตำแหน่งของตัวละคร (Sprite) โดยมีคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1.      คือ  คำสั่งกำหนดจำนวนก้าวเพื่อให้เคลื่อนที่ในแนวแกน X 
2.     คือ คำสั่งในการกำหนดระยะทางเพื่อย้ายตัวละครไปยังตำแหน่ง แกน X และแกน Y 

 
 
1. คลิกเลือกตัวละคร (Sprites) ที่ต้องการ 
ก่อนจะทำให้ตัวละครใดเคลื่อนที่ตอ้งสังเกตและเลือกตัวละครที่ต้องการให้ถูกต้อง 
2. สังเกตตำแหน่งของตัวละคร 
จากตัวอย่าง ตัวละครแมวอยู่ ณ ตำแหน่ง X=0, Y=0 

 
3. เลือกชุดคำสั่ง 
ซึ่งเป็นชุดคำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครมีลักษณะเป็นกล่องคำสั่ง ต่อกันแบบจิ๊กซอว์ 
 

4. คลิกเลือกและ ลากคำสั่ง 
แล้วลากไปยังพื้นที่สั่งงานเขียนโปรแกรม (Scripts Area) ลองลากคำสั่งออกมา 4 คำสั่งตาม

รูป  
 
5. พิมพ์ตำแหนง่ที่ต้องการ 
ให้ทดลองเปลี่ยนตำแหน่งตามรูป 
6. เมื่อแก้ไขตำแหน่งแล้วให้คลิกคำสั่งนั้น 
เป็นการคลิกเพื่อสั่งให้คำสั่งทำงาน จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงบริเวณเวที (Stage) 
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7. คลิกเลือกและลากคำสั่ง 
ซึ่งเป็นคำสั่งย้ายตำแหน่งไปข้างหน้ากำหนดเป็นจำนวนก้าว 
 

8. ทดลองเปลี่ยนระยะ ตามที่ตอ้งการ 
เป็นการเขียนโปรแกรมส่ังให้ตัวละครย้ายตำแหน่งตามที่ต้องการ 
ตัวอย่างโปรแกรม เปลี่ยนขนาด 
การเขียนโปรแกรมย่อและขยายขนาด 
เป็นการเปลี่ยนขนาดของตัวละคร โดยมีคำสั่งท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

1. คือการเปลี่ยนขนาดเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

2. คือการกำหนดขนาดเพิ่มข้ึน-ลดลงตามเปอร์เซ็นต์ 
 

 

1. คลิกคำสั่งคัดลอกตัวละคร (Stamp) ซึ่งเป็นคำสั่งคัดลอกตัวละคร โดย  ในตัวอย่าง ต้องการคัดลอก
เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 

2. ใหค้ลิกตัวละครที่ต้องการคัดลอก โดยเมาส์พอยเตอร์จะเปลี่ยนเปน็  แต่ตัวละครทีค่ัดลอกจะซ้อนกัน
ต้องลากออกมา 
 
3. สังเกตตัวละครและเลือกตัวละครที่ต้องการ จากตัวอย่างจะมีตัวละคร 3 ตัว ทีค่ัดลอกไว้ซึ่งตัวละคร 1 ตัว
จะมีคำสั่งแต่ละตัวไม่เหมือนกัน 
 

4. คลิกเลือกลากคำสั่ง ซึ่งเป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับหน้าตารูปร่าง  
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๓๘๗ 
 

5. ลากชุดคำสั่ง   ไปยัง พื้นที่สั่งงานเขียนโปรแกรม 
(Scripts area) 
 

6.คำสั่งเปลี่ยนขนาด   เป็นคำสั่งเปลี่ยนขนาดโดยสามารถ เช่น ใส่ขนาดเพิ่ม (+10) 
และ ลด (-10) เป็นต้น 

7.คำสั่งกำหนดขนาด   เป็นคำสั่งกำหนดขนาดคิดเป็นเปอร์เซน็ต์ของภาพ 

8.เมื่อเปลี่ยนขนาดตามต้องการแล้ว จะเห็นการเปลีย่นแปลงในบริเวณเวทีดังภาพ 
 
การเขียนโปรแกรมเปลี่ยนรูปร่าง 
การเปลี่ยนรูปร่างนิยมใช้เมื่อ ตัวละครที่เคลื่อนที่หรือพบกับเหตุการณ์แล้วเปลี่ยนลักษณะท่าทางการแสดงของ
ตัวละคร โดยมีตัวอย่างคำสั่ง เช่น 

 
คือ คำสั่งเปลี่ยนชุดตัว 

 
ละครไปยังชุดที่…… 
1.คลิกเลือกตัวละครที่ต้องการเขยีนโปรแกรมเปลี่ยนรูปร่าง 
2.คลิกเลือกคำสั่ง 

 
ซึ่งเป็นคำสั่งจัดการชุดหรือรูปร่างของตัวละครแต่ละตัว 
3.จะมีหน้าต่าง Costumes ขึ้นมา 
ให้สังเกตชุดของตัวละครด้านซ้ายซึ่งโดยปกติจะมี 2 ชุด 
4.สามารถเลือกชุดหรือรูปร่างตัวละครเพิ่ม 
ได้โดยการกดที ่ 
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5.จะมีหน้าต่าง Costume Library 
คือหน้าต่างที่สามารถเลือกชุดหรือรูปร่างตัวละครเพิม่เติมลงไป และสามารถวาดหรือเปลี่ยนสีเองได้ 

6. เมื่อเลือกแล้วสังเกตชุดหรือรูป 
 

                                 ซึ่งในตัวอย่างจะเป็นรูปแมวนอน  

7. คลิกเลือก 

 

แล้วลากคำสั่ง  ไปยังพื้นที่สั่งงานเขียนโปรแกรม (Scripts area) 
8. ลองใช้คำสั่งเปลี่ยนชุดหรือรูปร่างตัวละคร 
สังเกตการเปลี่ยนแปลงบริเวณเวที (Stage) 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 1.  ภาพหุ่นยนต์ 
 2.  กรณีตัวอย่างการแปรงฟัน 
 3.  อินเตอร์เน็ต 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุโปรแกรม 
Scratchได้ (K)    
2. เขียนโปรแกรม 
Scratchได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการตอบ
คำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
จำแนก 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบ ุ และสำรวจโปรแกรม 
Scratchได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. วิเคราะห์โปรแกรม Scratchได้
ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบโุปรแกรม Scratchได้
ถูกต้อง 
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10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1.ใฝเ่รียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………… 
  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูกับนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการทำงาน
โปรแกรม Scratch 
2.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   
 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู ้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์โปรแกรม 
Scratch 

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มละ  
4  คน  แบบ  PLC (เก่ง  ปานกลาง  อ่อน) 
2.  ครูอธิบายขั้นตอน เขียนโปรแกรม 
Scratch 
3.  ใหน้ักเรียนทดลองการเขียน โปรแกรม 
Scratch 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น  สนับสนุน หรือ โต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างมี เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับ
เพื่อน ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน   
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพื่อนเมื่อการ
ทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 
อันดีของเพื่อนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 



๓๙๐ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา 
บันทึกข้อมูลจากโปรแกรม Scratch 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลหน้าชั้น
เรียน 
2. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผล
การเขียน โปรแกรม Scratchงานหน้าชั้น
เรียน จากนั้นรว่มกันอภิปรายโดยครูถาม
คำถามดังนี้ 
3. ให้นักเรียนสรปุผลว่าการเขียน โปรแกรม 
Scratch  ต้องใช้เวลา  ความชำนาญ  และ
ทักษะการเขียน 
 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      โปรแกรม Scratch เป็นการฝกึความกล้า
แสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสือ่ดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดย
คำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวโปรแกรม 
Scratch สิ่งที่ครูสอบถามเกี่ยวกับอย่างมี
เหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลโปรแกรม Scratch ได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมการเขียนโปรแกรม 
Scratch   
 

5 ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับสืบค้นข้อมูลการออกแบบโปรแกรม 
Scratch 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 



๓๙๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1       
หน่วยการเรียนรู้ที ่5  เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น    เวลาเรียน 4 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 49 เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่………………….…………….เดือน…………………………………………………….พ.ศ. ……………………………… 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด ว  8.2  ป1/3  ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรยีกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค ์
 

2. สาระสำคัญ   
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  คืออุปกรณท์ี่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการรบั-ส่งข้อมูล ประมวล

ข้อมูล ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น  
คอมพิวเตอร์ คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนดิหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณ

ประมวลผล และสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้   
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ได้ (K)    
2. สืบค้นอุปกรณข์องคอมพิวเตอร์ได้ (P) 

 3. ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 

5. สมรรถนะหลัก 
  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 6. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

1. ครูนำภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาเกี่ยวกบั 
อุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีชื่อเรียกว่าอะไร 

2.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้    

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22-n.jpg


๓๙๒ 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  

1. ครูพานักเรียนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ 
2. ครูอธิบายอุปกรณ์ทีละชิ้น"อุปกรณ์คอมพิวเตอร์" สำหรับเครื่องตั้งโต๊ะ เรียนรู้คำศพัท์ว่าแต่ละชิ้น

เรียกว่าอะไร ใช้ทำอะไร 
• จอภาพ (Monitor) ... 
• เคส (Case) ...  
• พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) ... 
• คีย์บอร์ด (Keyboard) และ เมาส์ (Mouse) ... 
• เมนบอร์ด (Main board) ... 
• ซีพียู (CPU) ... 
• การ์ดแสดงผล (Display Card) ... 
• แรม (RAM) 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ครูทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถามนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
3.  นักเรียนสรุปย่อๆ เกี่ยวกับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จดลงสมุดงาน 

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
 นักเรียนสบืค้นขอ้มูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงสมุดจดบันทึก 

ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
7. ชิ้นงาน/ ภาระงาน 

ใบความรู ้
 

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  คืออุปกรณ์ที่พัฒนาข้ึนเพื่อช่วยในการรับ-ส่งข้อมูล ประมวลข้อมูล ทำ
ให้มนุษย์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น 

 
 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B22-n.jpg


๓๙๓ 
 

 
คอมพิวเตอร์ คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนดิหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณ
ประมวลผล และสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
 
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์
 

 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B23-n-737x1024.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B24-n-1.jpg


๓๙๔ 
 
เมาส ์(Mouse) เป็นอุปกรณ์ส่งขอ้มูล (Input) เข้าคอมพิวเตอร์ ใช้ในการควบคุม ตัวชี้ (Pointer) บน
จอคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างขนาดเล็ก มีส่วนโค้งและส่วนเว้าเข้ากับอุ้งมือ เพื่อให้จับถนัดมือ
เคลื่อนไหวได้ง่าย โดยมีวิธีการใช ้
ดังต่อไปนี้ 

 
1.คลิก (Click) 
เป็นการกดเมาส์ด้านซ้าย 1 ครั้ง เพื่อใช้เลือกคำสั่งหรือวัตถุต่าง ๆ ในโปรแกรม (การเลือก คือ การคลิกเพื่อรอ
รับคำสั่งต่อไป) 

 
2.ดับเบิลคลิก (Double Click) 
เป็นการกดเมาส์ด้านซ้าย 2 ครั้งต่อเนื่อง เพื่อเปิดหรือเข้าสู่โปรแกรม หรือเพื่อแก้ไขวัตถุที่เลือกทำหน้าที่
เหมือนกับการกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด 
 
 
 

 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B25-1-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B25-2.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B26-1-1.jpg


๓๙๕ 
 
3.เเดรก (Drag) 
เป็นการกดเมาส์ด้านซ้ายค้างแล้วลากเมาส์ไป ใช้เมื่อต้องการย้ายวัตถุ หรือคำสั่งต่าง ๆ ไปตามตำแหน่งที่
ต้องการ 

 
4.คลิกขวา (Right Click) 
เป็นการกดเมาส์ด้านขวา 1 ครั้ง ใช้เม่ือต้องการเมนูลัด หรือคำสั่งเสริม 

 
5.สกอร์เมาส ์(Scroll mouse) 
เป็นการเลื่อนปุ่มตรงกลางระหว่างปุ่มเมาส์ 2 ข้าง ใช้เมื่อต้องการเลื่อนหน้าเอกสารขึ้นหรือลง 
 
แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูล (Input) ตัวอักษร ตวัเลข หรือคำสั่งอ่ืน ๆ เข้าคอมพิวเตอร์ 
โดยการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ซึ่งอาจส่งผลให้ใช้เวลานานในการป้อนข้อมูลหากใช้ไม่ถูกวิธี การใช้งานคีย์บอร์ด
อย่างถูกวิธี มีดงัต่อไปนี ้

 
1.ท่านั่งที่เหมาะสม 
-ไม่ควรนั่งหลังงอ 
-ควรนั่งหลังตรง 
-ระยะห่างจากจอภาพ 45 – 70 ซม. 

 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B26-2-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B27.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B28-1-n-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B28-2.jpg


๓๙๖ 
 
2.ลักษณะการวางมือ 
-ไม่ควรหักข้อมือลง หรือเอียงซ้ายขวา 
-ควรยืดข้อมือให้ตรงขยับเฉพาะนิ้ว 
-ควรมีที่พักข้อมือถ้าใช้คีย์บอร์ดเปน็เวลานาน 

 
 
3.ควรวางมือบนแป้นเหย้า 
-การทำงานให้รวดเร็วต้องเรียนรู้การพิมพ์สัมผัส วางมือบนแป้นเหย้า 
-ควรพักสายตาเม่ือพิมพ์เป็นเวลานาน 
 

 
 
 
หน้าจอสัมผัส (Touch screen) เป็นอุปกรณ์ส่งขอ้มูลเหมือนเมาส์และคีย์บอร์ด แต่ผู้ใช้สามารถสัมผัสบนจอ
ของเครื่องเพื่อที่จะสั่งการ โดยการใช้งานคล้ายเมาส์ เช่น การกด (คลกิเมาส์), การกดค้าง (กดเมาส์ด้านขวา), 
การลากถู (การลากเมาส์) และยังสามารถรับคำสั่งหลายจุดพร้อมกัน เรียกว่า มัลติทชั (Multi-touch) 
 

 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B29-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B29-2-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B210-1.jpg


๓๙๗ 
 
1.แตะ (Tab) หรือ แตะ 2 ครั้ง (Double tab) 
-การเปิดหรือเลือกโปรแกรม 
-ใช้เลือกตัวอักษรเพื่อพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ 
-แตะภาพ 2 ครั้งเป็นการขยายภาพ 

 
 
 
 
 
 
2.ปัดนิ้ว (Filck) คือการกดค้างและเลื่อนอย่างเร็ว 
-เลื่อนข้ึนหรือลง ภาพ โปรแกรม ขอ้ความ เป็นต้น 
-เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ของหน้าต่างหน้าจอหลักหรือภาพหน้าต่อไป 

 
  
 

 

 

 

3.ลากนิ้วเข้าหากัน (Pinch) แยกนิ้วออก (Unpinch) 
-ย่อหรือขยาย ภาพถ่าย หน้าเว็บเพจ หรือ แผนที ่
-ใช้เมื่อกำลังถ่ายภาพหรือถ่ายภาพวีดิทัศน์เพื่อย่อขยาย 

 
 
 
 
 
 
 
4.ใช ้2 นิ้วกดค้างและหมุน (Rotate) 
-ใช้ในการหมุนภาพ เพื่อปรับตำแหน่งการมอง 

 
 

 
 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B211-2.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B211-1-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B212-1-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B212-2.jpg


๓๙๘ 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 1.  ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 2.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 3.  อินเตอร์เน็ต 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุอุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ ได้ (K)    
2. สืบค้นอุปกรณข์อง
คอมพิวเตอร์ได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการ
ตอบคำถาม ระบุ 
และสำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะ
การสืบค้น 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบ ุและสำรวจอุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สืบค้นอุปกรณข์องคอมพิวเตอร์ 
ได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ได้
ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู ้ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

 
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1.ใฝเ่รียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
การจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาให้
นักเรียนดูแล้วสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ
ว่ามีชื่อเรียกว่าอะไร 
2.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   
 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื ่อง นำเสนอและแลกเปลี ่ยน
ความรู ้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ 
และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มี
เหตุผล ถูกกาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์อุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร์ 



๓๙๙ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  
1. ครูพานักเรียนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ 
2.  ครูอธิบายอุปกรณ์ทีละชิ้น"อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์" สำหรับเครื่องตั้งโต๊ะ เรียนรู้
คำศัพท์ว่าแต่ละชิ้นเรียกว่าอะไร ใช้ทำอะไร 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะ
ผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มที่ดีโดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธี การ
ทำงานที่ดีและเหมาะสม รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้งความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ร่วมทำงานกลุ่มกับ
เพื่อน ให้ความร่วมมือในการทำงาน 
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับ
มอบหมาย ใสใจในการทำงาน พยายามทำงาน
ให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพื่อน  เมื่อการทำงาน
กลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติ
วิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีของ
เพื่อนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความ
เหมือนความแตกต่าง ใช้ที่นักเรียนนำมา 
บันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ครูทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  ถามนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูและนักเรียนสรุปผล 
3.  นักเรียนสรุปย่อๆเกี่ยวกับ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ลงสมุดงาน 

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นการฝึกความ
กล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสือ่ดิจิทัล 
       เลือกสรรข้อมูล และสร้างส่ือ 
สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้วสื่อสารโดย
คำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยวโปรแกรม 
Scratch สิ่งที่ครูสอบถามเกี่ยวกับอย่างมี
เหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ 



๔๐๐ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
     -แยกแยะข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้
อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ  

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ต  เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
ลงสมุดจดบันทึก 
 

5 วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู ้ที ่ได้อย่างมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน
เกี่ยวกับสืบค้นข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๐๑ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



๔๐๒ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1       
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่องการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น    เวลาเรียน 4 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่  50 เรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกวิธี   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่………………….…………….เดือน…………………………………………………….พ.ศ. ……………………………… 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๘.๒ : เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชีว้ัด ว  8.2  ป 1/3  ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรยีกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค ์
 

2. สาระสำคัญ   
การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกวิธี ประการแรกกค็ือการรู้จักการเปิดและปิดที่ถูกต้องและเหมาะสม 

เพื่อทำให้สามารถเริ่มต้นการใช้งานและรู้จักดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยเีมื่อใช้เสร็จเรียบร้อย โดยอุปกรณแ์รกก็คือ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิธีการเปิดและปิด 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกวิธ ี  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ระบุการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทีถู่กวิธี ได้ (K)    
2. สืบค้นการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยทีี่ถูกวิธี ได้ (P) 

 3. ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

  1. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 

          3. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
         4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          5. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
 8. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  

1. ครูนำภาพการใช้งานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนดู 
แล้วสนทนาเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณต์่างๆ ที่ถูกวิธีได้อย่างไรบ้าง 

 2.  ครูแจ้งแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้   

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B219-2-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B219-1-n-1.jpg


๔๐๓ 
 
ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา  

1. ครูพานักเรียนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ 
2.  ครูอธิบายการใช้งานอุปกรณ์ทลีะชิ้นจนเข้าใจ 

การเปิด – ปิดอุปกรณ์เทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกวิธี ประการแรกกค็ือการรู้จักการเปิดและปิดที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อทำ
ให้สามารถเริ่มต้นการใช้งานและรู้จักดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อย โดยอุปกรณ์แรกก็คือ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิธีการเปิดและปิดดังต่อไปนี้ 

 

 
1.เสยีบปลั๊กไฟ โดยให้ผู้ปกครองหรือคุณครูเสยีบปลั๊กไฟให ้

 

 
2.เปิดสวิตช์ที่ CPU และหน้าจอภาพ 

 

 
3.รอจนกว่าเครื่องจะพร้อมทำงาน 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B219-1-n-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B219-2-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B220-1-n.jpg


๔๐๔ 
 

 
4.เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ปิดโปรแกรมใหห้มดทุกโปรแกรม 

 

 
5.ใช้คำสั่งปิดเครื่องหรือ shutdown 

 

 
6.ถอดปลั๊กไฟ และคลุมเครื่องให้เรียบร้อย 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B220-2.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B221-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B221-2.jpg


๔๐๕ 
 

 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป  

1. ครูทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถามนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  
3. นักเรียนสรุปยอ่ๆ เกี่ยวกับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จดลงสมุดงาน 

 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  

 นักเรียนสบืค้นขอ้มูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต  เกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณค์อมพิวเตอร์   ลงสมุดจดบันทึก 
 
ขั้นที่ 5 ประเมิน  
 ครูถามเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังเรียน 
 - วันนี้เรียนเรื่องอะไร 
 - นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร 
 - นักเรียนสงสัยอะไรบ้าง 
 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 1.  ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 2.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 3.  อินเตอร์เน็ต 
  

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B222-739x1024.jpg


๔๐๖ 
 
9.  การวัดและประเมินผล(วิธีการ/เครื่องมือ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ระบุการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ถูกวธิี ได้ 
(K)    
2. สืบค้นการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูก
วิธีได้ (P) 
3. ใฝ่เรียนรู ้(A)  

1. ประเมินผลการตอบ
คำถาม ระบุ และ
สำรวจ 
1-2 ตรวจสอบการ
ตอบคำถาม 
3. ประเมินทักษะการ
สืบค้น 
4. สังเกตพฤติกรรม 

1-3 ประเมิน 
 
 
 
 
4. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ระบ ุและสำรวจอุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
2. สืบค้นอุปกรณข์องคอมพิวเตอร์ 
ได้ตามเกณฑ์ 
3. ตอบคำถามได้ถูกต้อง 
4. ระบุอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ได้
ถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่
เรียนรู ้ซักถาม และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

10. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1.ใฝเ่รียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………………… 
  
การจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูนำภาพการใช้งานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนดู
แล้วสนทนาเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ถูกวิธีได้อย่างไรบ้าง 
 2.  ครูแจ้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้   
 

5 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    - พูดเล่าเรื่อง นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์ วิจารณ์ และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจน มีเหตุผล ถูก
กาลเทศะ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
    - คิดพิจารณาจากประสบการณ์อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ 

ขั้นที ่2 สำรวจและค้นหา  
1. ครูพานักเรียนเข้าห้องคอมพิวเตอร์ 
2.  ครูอธิบายการใช้งานอุปกรณ์ทีละชิ้นจนเข้าใจ 
 

20 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและเป็นภาวะผู้นำ 
     นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก กลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธี การทำงานที่ดีและเหมาะสม  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  สนับสนนุ หรือ โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี 
เหตุผล  ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความ ร่วมมือในการทำงาน   
รับผิดชอบต่อบทบาท และหน้าที่ได้รับมอบหมาย  ใสใจในการ ทำงาน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุด และช่วยเหลือเพื่อน   เมื่อการทำงานกลุ่มเกิด
มีปัญหา ช่วยกันระดมคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธี ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีของเพื่อนในกลุ่ม 
การเป็นพลเมอืงที่มีส่วนร่วมและสำนึกสากล 
     นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามมติของกลุ่ม 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
   -นักเรียนคิดเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือนความแตกต่าง ใช้ที่
นักเรียนนำมา บันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1.  ครูทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ถามนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  

20 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
      อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นการฝึกความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง มี
ความมั่นใจในตนเอง 
การรู้เท่าทันสื่อ  สารสนเทศและสื่อดิจิทัล 



๔๐๗ 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เวลา สอดคล้องกับสมรรถนะ 
3.  นักเรียนสรุปย่อๆเกี่ยวกับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จดลงสมุด
งาน 
 

       เลือกสรรข้อมูล และสร้างสื่อ สารสนเทศในแบบต่าง ๆ  แล้ว
สื่อสารโดยคำนึงถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      -นักเรียนพูด ตอบคำถามเกี่ยว เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สิ่งที่ครูสอบถามเกี่ยวกับอย่างมีเหตุผล 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
     -แยกแยะข้อมูลการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 

     -นักเรียนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้  
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต  เกี่ยวกับวิธีใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   ลงสมุดจดบันทึก 
 

5 วิพากษ์ วิจารณ์ สรุปข้อความรู้ที่ได้อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วย
ตนเองอย่างมั่นใจ 
ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
      นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเกี่ยวกับสืบค้นข้อมูลการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

 
 
 

 



๔๐๘ 
 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

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



๔๐๙ 
 

ใบงานที่  8 

วิธีใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์   
 

วันที่  ……………………….  เดือน  ……………………… พ.ศ.  …………   
ชื่อ  ………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เลขที่  ………….. 

 
ให้นักเรียนอ่านและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยกาเคร่ืองหมายถูกในวงกลม 
1.ถ้านักเรียนใช้แท็บเล็ตและต้องการขยายภาพจะใช้คำสั่งใด 

 
2.จากภาพข้อใดไม่ควรปฏิบัต ิ

 
3.ถ้านักเรียนต้องการใช้เมาส์ย้ายวตัถุ นักเรียนควรทำอย่างไร 

 
4.ถ้านักเรียนต้องการเลื่อนหน้าเอกสารควรจะใช้คำสั่งใด 

 
 

ให้นักเรยีนเรยีงลำดับภาพหรือข้อความ ในการเปิด-ปิดอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยเรียงจากเริ่มไปจนจบโดยใช้
หมายเลข 1-4 ให้ถูกต้อง 
1.การเปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

 
 
2.การปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B224-1-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B224-2-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B224-3-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B224-4-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B225-1-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B225-2-n.jpg


๔๑๐ 
 
3.การเปิด-ปิด โทรทัศน ์

 
 
4.การเปิด-ปิดแท็บเล็ต 

 
 
ให้นักเรยีนอ่านและกาเครื่องหมายถูก ในวงกลมในภาพคำตอบที่ถูกต้อง โดยสามารถเลือกคำตอบ                
ได้มากกว่า 1 คำตอบ 
1.เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อสือ่สารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได ้

 
 
2.อุปกรณ์ใดสามารถโหลด แอป (APP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานได้ 

 
 
3.อุปกรณ์ใดสามารถเก็บข้อมูลภาพและเสียงได้ 

 
 
4.ถ้าระบบอินเทอร์เน็ตเสียหายจะสามารถรับข้อมูลข่าวได้จากอปุกรณ์ใด 

 
 

 
 
 
 

 

 

https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B225-3-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B225-4-n.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B226-1-n-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B226-2-n-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B226-3-n-1.jpg
https://imagineering.co.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B226-4-n.jpg


๔๑๑ 
 
ทีป่รกึษา 

นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ด ี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์

 
คณะทำงาน 
 นางสาวจิราภรณ์  บุญกล่ำ       ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
   สำนักการศึกษา 
 นายฤทธิไกร   คำเฮียง ศึกษานิเทศก์  วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
   สำนักการศึกษา 
 นางวรางคณา   พรเกาะ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ     
   โรงเรียนซรีเอี่ยมอนุสรณ์  สำนักงานเขตบางนา 

 นางสาวธนัชพร   หะยาจันทา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    
    โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก 

 นางสาวอนุตรา   จิตรเที่ยง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ     
   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตบางแค 

 นางสาวอัญชลี   สุเทวี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ     
   โรงเรียนวัดดวงแข สำนักงานเขตปทุมวัน 

 นางสาวพหทัย   ภิรมย์ศร ี ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ       
   โรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานเขตดอนเมือง 

 นางสาวพิไลพร   สุหา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ      
   โรงเรียนวัดปากบอ่ สำนักงานเขตสวนหลวง 

 นางสาวยุพรภรณ ์  มุกดา ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ      
   โรงเรียนปลูกศรัทธา สำนักงานเขตลาดกระบัง 

 นางสาวนุชนาจ  ประภาวะเก ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ      
   โรงเรียนวัดตรีทศเทพ สำนักงานเขตพระนคร 

 นายมานิต   ฉลาดคิด ครู  รบัเงินเดือนอันดับ คศ.1      
   โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ สำนักงานเขตสะพานสูง 
 นางสาวเพลินจิตต์   อุ่นเสร ี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ              
   กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา            
   ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
   สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 
   สำนักการศึกษา 
 
 



๔๑๒ 
 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 

 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   และการจัดการเรียนรู ้

 นายฤทธิไกร คำเฮียง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

 นายกรศิษฏ ์ มีทรัพย์มั่น ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

 นางสาวสริญภักด์ สุริโย ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

 

ผู้ออกแบบปก 

 นายวศิน พิมพ์สกุลานนท ์พนักงานโรงพิมพ์   

   สำนักการศึกษา 

 


