
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  27 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การจำแนกสัตว์ (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม              
สารพันธุกรรม การเปลี ่ยนแปลงทางพันธุกรรมที ่มีผลต่อสิ ่งมีช ีว ิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็น

เกณฑ ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.3 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จำแนกสัตว์เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกสัตว์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
การจำแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกสัตว์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ สัตว์มี

กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
การจำแนกสัตว์ 

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 



 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตเปรียบเทียบโครงร่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม

และพ้ืนฐานของนักเรียน 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1) ครูให้นักเรียนดูรูปซุปกระดูกหมู กุ้งต้ม และปลาย่าง แล้วถามคำถามเก่ียวกับประสบการณ์เดิมของ

นักเรียนว่า 
      – นักเรียนเคยกินอาหารใดในรูปบ้าง (แนวคำตอบ ซุปกระดูกหมู กุ้งต้ม และปลาย่าง) 
     – นักเรียนพบกระดูกในอาหารใดบ้าง (แนวคำตอบ ซุปกระดูกหมูและปลาย่าง) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การจำแนกสัตว์ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจด
บันทึกของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– สัตว์ที่มีกระดูกเป็นแกนแข็งภายในลำตัวมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ปลา นก และแมว) 
– สัตว์ที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนแข็งภายในลำตัวมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ตั๊กแตน แมงกะพรุน และ

ไส้เดือนดิน) 



(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี ่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์          
แต่ละชนิดมีโครงร่างภายในลำตัวแตกต่างกัน และเม่ือใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกสัตว์ได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 9 สังเกตเปรียบเทียบโครงร่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่

มีกระดูกสันหลัง แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
– แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน  
– แต่ละกลุ่มนำปลาทู กุ้ง และหอยแมลงภู่ที่นึ่งสุกแล้วมาชนิดละ 1 ตัว 
– ใช้ช้อนและส้อมเขี่ยแยกเนื้อออกจากโครงร่างของสัตว์ที่นำมาสังเกต 
– สังเกตเปรียบเทียบโครงร่างและวิเคราะห์ว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลัง 

 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– สัตว์ที่นักเรียนนำมาสังเกตชนิดใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและชนิดใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ ปลาทูเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง สังเกตจากการมีโครงร่างหรือกระดูกเป็น
แกนแข็งภายในลำตัว ส่วนกุ้งและหอยแมลงภู่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สังเกตจากการไม่มีโครงร่างหรือ
กระดูกเป็นแกนแข็งภายในลำตัว) 

– ยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่นักเรียนรู้จักมาอย่างละ 3 ชนิด 
(แนวคำตอบ สัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ กบ ไก่ และแมว และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ผีเสื้อ ไส้เดือนดิน 
และหอย) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสัน
หลังมีโครงร่างเป็นแกนแข็งภายในลำตัวหรือเรียกว่า กระดูก ส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีโครงร่างเป็นแกน
แข็งภายในลำตัว 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูให้นักเรียนสังเกตเพ่ิมเติมจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 9 ว่า กุ้งและหอยมีลำตัวอ่อนนิ่มจึงสร้างเปลือก

แข็งมาหุ้มลำตัวไว้เพื่อป้องกันอันตราย และยังมีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกหลายชนิดที่มีการสร้างเปลือกแข็ง
มาหุ้มลำตัว เช่น ปู กิ้งกือ และตะขาบ  



5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – สัตว์มีกระดูกสันหลังคืออะไร 
 – สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคืออะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน

ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. รูปซุปกระดูกหมู กุ้งต้ม และปลาย่าง   
3. ใบกิจกรรมที ่9 สังเกตเปรียบเทียบโครงร่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก
สัตว์ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมใน 
การปฏิบัติกิจกรรมเป็น 
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
....................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
.................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
......................................................................................................................................... ............ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28  

 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การจำแนกสัตว์ (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็น

เกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.3 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จำแนกสัตว์เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกสัตว์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
การจำแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกสัตว์ได้เป็น  2 กลุ่ม คือ สัตว์มี

กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
การจำแนกสัตว์ 
 
 
 
 

 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
ประดิษฐ์แผ่นพลิกจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำรูปนกและไส้เดือนดินมาให้นักเรียนดูแล้วถามว่า สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและ
สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ นกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและไส้เดือน
ดินเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สังเกตจากการมีและไม่มีกระดูกสันหลังของสัตว์) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การจำแนกสัตว์ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำรูปหรือแบบจำลองกระดูกของมนุษย์มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า 

– กระดูกท่ีเห็นเป็นของสิ่งมีชีวิตชนิดใด (แนวคำตอบ มนุษย์) 
– กระดูกมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ลักษณะใด (แนวคำตอบ ช่วยให้ร่างกายตั้งตรงได้และ

ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดี) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ประดิษฐ์แผ่นพลิกจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลัง โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 



– สำรวจสัตว์บริเวณโรงเรียนและบันทึกว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ชนิดใด
เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

– ออกแบบและลงมือทำแผ่นพลิกจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จาก
วัสดุที่นักเรียนกำหนดเอง (นักเรียนอาจวาดรูปสัตว์หรือนำรูปของสัตว์มาติด) 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– นักเรียนพบสัตว์มีกระดูกสันหลังอะไรบ้าง (แนวคำตอบ นก จิ้งจก และปลา) 
– นักเรียนพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ไส้เดือนดิน ยุง และแมลงวัน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตรอบตัว
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ คือ สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูนำรูปกระดูกของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูและอธิบายเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจว่า โครงร่างที่

เป็นแกนแข็งภายในลำตัว เรียกว่า กระดูก ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีการเรียงตัวของกระดูกแตกต่างกัน ทำให้สัตว์แต่
ละชนิดมีรูปร่างที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 

         
         กระดูกช้าง        กระดูกจระเข้ 

 

ตัวอย่างการเรียงตัวของกระดูกสัตว์ทำให้สัตว์มีรูปร่างแตกต่างกัน 
 

(2) ครแูบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน เพ่ือเล่นเกมจากหัวข้อ สนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์
ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 



(3) นักเร ียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับการจำแนกสัตว ์ จากหนังสือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที ่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้าง           

ที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะอะไร 
– กุ้งและหอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี ่ยวกับการจำแนกสัตว์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ                

ผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปนกและไส้เดือนดิน 
2. รูปหรือแบบจำลองกระดูกของมนุษย์ 
3. รูปกระดูกของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 

 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก
สัตว์ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  29 

 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  สัตว์มีกระดูกสันหลัง (ปลา)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม                       
(ว 1.3 ป. 4/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลาได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสัตว์มีกระดกูสันหลัง (ปลา) ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แตกต่างกัน  สัตว์มีกระดูก

สันหลังในกลุ่มปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น ลำตัวมีครีบและหาง ออกลูกเป็นไข่ หายใจด้วยเหงือก และเจริญเติบโต
ในน้ำ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

– ปลา 
 

 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนเรื่องการจำแนกสัตว์โดยถามคำถามว่า สัตว์ที่จำแนกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังต้องมี
ลักษณะสำคัญอะไร (แนวคำตอบ สัตว์มีกระดูกสันหลังต้องมีโครงร่างเป็นแกนแข็งภายในลำตัว) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง (ปลา) 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามดังนี้ 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังบริเวณโรงเรียนมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ แมว ปลา และกบ) 
– สัตว์มีกระดูกสันหลังบริเวณโรงเรียนที่พบมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันหรือไม่ ยกตัวอย่าง (แนว

คำตอบ แตกต่างกัน เช่น แมวมีขนและหายใจด้วยปอด ปลามีเกล็ดและหายใจด้วยเหงือก ส่วนกบมีผิวหนัง
เปียกชื้นและหายใจด้วยปอด) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 
 
 



2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา  จาก

ใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดย
สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลามีลักษณะบางประการที่เป็นลักษณะเฉพาะ 

(2) แบ่งนักเรียนกลุ ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ ่มปลา  โดย
ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลาเป็นหัวข้อ
ย่อย เช่น อุณหภูมิลำตัว ลักษณะภายนอก อวัยวะในการหายใจ และการเจริญเติบโต ให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเ รียนและ            

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลามีลักษณะสำคัญอะไร (แนวคำตอบ สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม
ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น ลำตัวมีครีบและหาง ออกลูกเป็นไข่ หายใจด้วยเหงือก และเจริญเติบโตในน้ำ) 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยในน้ำทุกชนิดจำแนกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลาหรือไม่ 
เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ เพราะสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิดมีลักษณะไม่เหมือนสัตว์ในกลุ่มปลา เช่น วาฬ  
ไม่ได้หายใจด้วยเหงือก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น ลำตัวมีครีบและหาง ออกลูกเป็นไข่ หายใจด้วยเหงือก และเจริญเติบโตใน
น้ำ สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะนี้จึงจำแนกอยู่ในกลุ่มปลา 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูขยายความรู้ให้กับนักเรียนว่า สัตว์เลือดเย็น หมายถึง สัตว์ที่มีอุณหภูมิภายในลำตัวเปลี่ยนไป

ตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้านำตู้ปลาไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้น ทำ
ให้อุณหภูมภิายในลำตัวของปลาสูงขึ้นด้วย ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของปลา อาจทำให้ปลาตายได้ 



(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลาจากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที ่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้าง           

ที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลามีลักษณะสำคัญใด 
– ถ้าเราเจอสัตว์น้ำที่มีครีบและหางเราจะสรุปว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลาได้หรือไม่ 

เพราะอะไร 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสัตว์มีกระดูก
สันหลัง (ปลา) 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายกลุ่มโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................... .................. 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................ .........................................................................
............................................................................................................................. ........................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................ ............................................................. 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 



 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  30 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  สัตว์มีกระดูกสันหลัง (สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก)  เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                
สารพันธุกรรม การเปลี ่ยนแปลงทางพันธุกรรมที ่มีผลต่อสิ ่งมีช ีว ิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

กลุ ่มสัตว์เลื ้อยคลาน กลุ ่มนก และกลุ ่มสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ ่งมีชีว ิตในแต่ละกลุ่ม                        
(ว 1.3 ป. 4/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง (สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก) ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์เลือดเย็น ออกลูกเป็นไข่ ตัวอ่อนมีหาง

เหมือนปลา หายใจด้วยเหงือก และเจริญเติบโตในน้ำ ส่วนตัวเต็มวัยมีผิวหนังเปียกชื้น หายใจด้วยปอดและ
ผิวหนัง และเจริญเติบโตบนบก 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

– สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา โดยให้นักเรียนบอกลักษณะของสัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มปลามาคนละ 1 ลักษณะ (แนวคำตอบ สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง (สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก) 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการเขียนคำว่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บนกระดานแล้วถามนักเรียนว่า 

– นักเรียนรู้จักสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือไม่ ยกตัวอย่าง (แนวคำตอบ รู้จัก เช่น กบ) 
–  เราเรียกสัตว์บางชนิดว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะสัตว์กลุ่มนี้มี

ช่วงชีวิตที่เจริญเติบโตในน้ำและบนบก) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจากใบ

ความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกมีลักษณะบางประการที่เป็นลักษณะเฉพาะ 



(2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบก โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกเป็นหัวข้อย่อย เช่น อุณหภูมิลำตัว ลักษณะภายนอก อวัยวะในการหายใจ และการเจริญเติบโต ให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที ่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกัน
อภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดิ นดูรอบๆ ห้องเรียนและ            

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีลักษณะสำคัญอะไร (แนวคำตอบ สัตว์มี
กระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์เลือดเย็น ออกลูกเป็นไข่ ตัวอ่อนมีหางเหมือนปลา 
หายใจด้วยเหงือก และเจริญเติบโตในน้ำ ส่วนตัวเต็มวัยมีผิวหนังเปียกชื้น หายใจด้วยปอดและผิวหนัง และ
เจริญเติบโตบนบก) 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีลักษณะสำคัญใดที่ต่างจากสัตว์ในกลุ่ม
อ่ืน (แนวคำตอบ ช่วงตัวอ่อนเจริญเติบโตในน้ำและช่วงตัวเต็มวัยเจริญเติบโตบนบก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์เลือดเย็น ออกลูกเป็นไข่ ตัวอ่อนมีหางเหมือนปลาหายใจด้วย
เหงือก และเจริญเติบโตในน้ำ ส่วนตัวเต็มวัยมีผิวหนังเปียกชื้น หายใจด้วยปอดและผิวหนัง และเจริญเติบโตบน
บก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูนำวัฏจักรชีวิตของกบมาให้นักเรียนดูแล้วอธิบายว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ

สะเทินบกมีช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฏจักรชีวิตของกบ 
 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกจากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์
พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที ่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้าง           

ที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง 
– ถ้าเราเจอสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก เราจะจำแนกว่าเป็นสัตว์มีกระดูก

สันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้หรือไม่ เพราะอะไร 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยร่วมกัน

เขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

อาศัยในน้ำ อาศัยบนบก 



10. สื่อการเรียนรู้ 
1. วัฏจักรชีวิตของกบ 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสัตว์มีกระดูก
สันหลัง (สัตว์สะเทินน้ำสะเทิน
บก) 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
...................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  31 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  สัตว์มีกระดูกสันหลัง (สัตว์เลื้อยคลาน)      เวลา  1  ชั่วโมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

กลุ ่มสัตว์เลื ้อยคลาน กลุ ่มนก และกลุ ่มสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ ่งมีชีว ิตในแต่ละกลุ่ม                          
(ว 1.3 ป. 4/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานได้ (K) 
2. จำแนกสัตว์เป็นกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง (สัตว์เลื้อยคลาน) ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็น ลำตัวมีเกล็ดหรือผิวหนังหนา ออกลูก

เป็นไข่ หายใจด้วยปอด และเจริญเติบโตบนบก 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

– สัตว์เลื้อยคลาน 
 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
1. สืบค้นข้อมูลลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
2. จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยให้นักเรียน
ยกตัวอย่างลักษณะสำคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมาคนละ 1 ลักษณะ (แนว
คำตอบ สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกออกลูกเป็นไข่) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง (สัตว์เลื้อยคลาน) 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำรูปเต่ากำลังว่ายน้ำมาให้นักเรียนดูแล้วถามนักเรียนว่า เต่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

ในกลุ่มใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ เต่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน เพราะเต่าหายใจด้วย
ปอดและมีผิวหนังหนา) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 
 
 



2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานจากใบความรู้หรือ

ในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมีลักษณะ
บางประการที่เป็นลักษณะเฉพาะ 

(2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
เป็นหัวข้อย่อย เช่น อุณหภูมิร่างกาย ลักษณะภายนอก อวัยวะในการหายใจ และการเจริญเติบโต ให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและ            

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมีลักษณะสำคัญอะไร (แนวคำตอบ สัตว์มีกระดูก
สันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็น ลำตัวมีเกล็ดหรือผิวหนังหนา ออกลูกเป็นไข่ หายใจด้วยปอด 
และเจริญเติบโตบนบก) 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื ้อยคลานแตกต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกลักษณะใด (แนวคำตอบ สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเจริญเติบโตเฉพาะบน
บกเท่านั้น) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็น ลำตัวมีเกล็ดหรือผิวหนังหนา ออกลูกเป็นไข่ หายใจด้วยปอด 
และเจริญเติบโตบนบก 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูให้นักเรียนฝึกจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์มีกระดูกสัน

หลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานตามข้ันตอนดังนี้ 



– ครูเตรียมบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมาประมาณ 12 แผ่น 

– จัดนักเรียนเป็น 2 แถว หาตัวแทนถือแผ่นภาพ 1 คน โดยให้ยกขึ้นทีละแผ่น ให้เพ่ือนดูเพียงครู่
หนึ่งแล้วเก็บลง 

– เพื่อนคนแรกของแต่ละแถวบอกว่าภาพที่เห็นเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน ใครตอบได้ก่อนและถูกต้องจะได้เก็บบัตรภาพไว้ 

– เปลี่ยนให้คนที่ 2 ทำกิจกรรม และเปลี่ยนไปจนหมดแถว 
– แถวที่ได้บัตรภาพมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 

 

ตัวอยา่งแผ่นภาพ 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้ง
คำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้าง            

ที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครทูดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง 
– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม

สัตว์เลื้อยคลานมีลักษณะสำคัญใดที่แตกต่างกัน 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน โดยร่วมกันเขียนเป็น

แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปเต่ากำลังว่ายน้ำ 
2. บัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม

สัตว์เลื้อยคลาน 
3. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสัตว์มีกระดูก
สันหลัง (สัตว์เลื้อยคลาน) 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 



 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  32 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  สัตว์มีกระดูกสันหลัง (นก)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

กลุ ่มสัตว์เลื ้อยคลาน กลุ ่มนก และกลุ ่มสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ ่งมีชีว ิตในแต่ละกลุ่ม                        
(ว 1.3  ป. 4/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนก (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง (นก) ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกเป็นสัตว์เลือดอุ่น ลำตัวปกคลุมด้วยขนเป็นแผง ปากเป็นจะงอย  ไม่มี

ฟัน ออกลูกเป็นไข่ หายใจด้วยปอด และเจริญเติบโตบนบก 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

– นก 
 

 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ในแต่ละกลุ่ม (แนวคำตอบ สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา เช่น ปลาดุกและ
ปลาช่อน สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่น กบและคางคก และสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จระเข้และเต่า) 

2) ครูถามคำถามนักเรียนว่า นอกจากสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
และกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานแล้ว สัตว์มีกระดูกสันหลังยังจำแนกเป็นกลุ่มใดได้อีก  (แนวคำตอบ จำแนกเป็นกลุ่ม
นกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม) 

3) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง (นก) 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ ้นนักเรียนโดยถามคำถามว่า นักเรียนรู ้จักสัตว์มีกระดูกสันหลังใน กลุ ่มนกหรือไม่ 

ยกตัวอย่าง  (แนวคำตอบ รู้จัก สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนก เช่น นกกระจอกและนกนางนวล) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

 



2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกจากใบความรู้หรือในหนังสือ

เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกมีลักษณะบางประการที่เป็น
ลักษณะเฉพาะ 

(2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกโดยดำเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกเป็นหัวข้อ
ย่อย เช่น อุณหภูมิร่างกาย ลักษณะภายนอก อวัยวะในการหายใจ และการเจริญเติบโต ให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกมีลักษณะสำคัญอะไร (แนวคำตอบ สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม
นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น ลำตัวปกคลุมด้วยขนเป็นแผง ปากเป็นจะงอย ไม่มีฟัน ออกลูกเป็นไข่ หายใจด้วยปอด 
และเจริญเติบโตบนบก) 

– เป็ดที่มีปากแบนจำแนกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ 
เป็ดจำแนกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนก เพราะมีลักษณะของสัตว์ในกลุ่มนก เช่น มีขนเป็นแผงและ
ออกลูกเป็นไข่ แม้ว่าจะมีปากแบนแต่ก็มีลักษณะแข็งและไม่มีฟัน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มนกเป็นสัตว์เลือดอุ่น ลำตัวปกคลุมด้วยขนเป็นแผง ปากเป็นจะงอย ไม่มีฟัน ออกลูกเป็นไข่ หายใจ
ด้วยปอด และเจริญเติบโตบนบก 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูขยายความรู้ให้กับนักเรียนว่า สัตว์เลือดอุ่น หมายถึง สัตว์ที่มีอุณหภูมิภายในลำตัวคงที่ ไม่

เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม แต่สัตว์เลือดอุ่นก็มีวิธีรักษาอุณหภูมิภายในลำตัวให้เหมาะสมต่อการ



ดำรงชีวิต เช่น ในช่วงฤดูหนาว นกบางชนิดจะย้ายถิ่นฐานมายังบริเวณท่ีมีอากาศอบอุ่น หรือช่วงฤดูร้อน นกจะ
กินน้ำมากกว่าปกติเพ่ือระบายความร้อน 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนก นอกจากนกชนิดต่างๆ แล้วยังรวมถึงไก่ เป็ด 
และห่าน ซึ่งมีลักษณะสำคัญที่เหมือนกัน คือ เป็นสัตว์เลือดอุ่น ลำตัวปกคลุมด้วยขนเป็นแผง ปากเป็นจะงอย 
ไม่มีฟัน (ยกเว้นเป็ดและห่านที่มีปากลักษณะแบน) ออกลูกเป็นไข่ หายใจด้วยปอด และเจริญเติบโตบนบก 

(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนก จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้าง ที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– นอกจากนกแล้วมีสัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มนกอีกหรือไม่ ยกตัวอย่าง 
– เป็ดและห่านจัดอยู่ในกลุ่มนกเพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสัตว์มีกระดูก
สันหลัง (นก) 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ........................................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  33 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  สัตว์มีกระดูกสันหลัง (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม)  เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

กลุ ่มสัตว์เลื ้อยคลาน กลุ ่มนก และกลุ ่มสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ ่งมีชีว ิตในแต่ละกลุ่ม                       
(ว 1.3 ป. 4/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม) ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสัตว์เลือดอุ่น ลำตัวปกคลุมด้วยขนเป็นเส้น 
เพศเมียมีต่อมสร้างน้ำนม ออกลูกเป็นตัว หายใจด้วยปอด และเจริญเติบโตบนบก 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

– สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

 

 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลลักษณะของสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนก โดยให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะ
สำคัญของสัตว์แต่ละกลุ่มมาคนละ 1 ลักษณะ (แนวคำตอบ สัตว์ในกลุ่มนกมีจะงอยปากแข็ง) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม) 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำรูปวาฬ โลมา ค้างคาว และตุ่นปากเป็ดมาให้นักเรียนดูแล้วถามคำถามว่า 

– สัตว์ในรูปเรียกว่าอะไรบ้าง (แนวคำตอบ วาฬ โลมา ค้างคาว และตุ่นปากเป็ด) 
– สัตว์ในรูปจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มใด (แนวคำตอบ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งนักเรียนกลุ ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับวาฬ โลมา ค้างคาว และตุ ่นปากเป็ด 

โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 



– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อวาฬ โลมา ค้างคาว และตุ่นปากเป็ดเป็นหัวข้อ
ย่อย เช่น แหล่งที่อยู่ ลักษณะภายนอก และลักษณะที่แสดงถึงสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ให้สมาชิกแต่
ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– ลักษณะสำคัญที่ทำให้สัตว์กลุ่มนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคืออะไร (แนวคำตอบ เพศเมียมี
ต่อมสร้างน้ำนม) 

– วาฬและโลมาไม่จัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลาเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะวาฬ
และโลมาหายใจด้วยปอด ออกลูกเป็นตัว และเพศเมียมีต่อมสร้างน้ำนม ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของสัตว์มี
กระดูกสันหลังในกลุ่มปลาที่หายใจด้วยเหงือก ออกลูกเป็นไข่ และเพศเมียไม่มีต่อมสร้างน้ำนม) 

– ค้างคาวไม่จัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะค้างคาว
ออกลูกเป็นตัว และเพศเมียมีต่อมสร้างน้ำนม ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกที่
ออกลูกเป็นไข่และเพศเมียไม่มีต่อมสร้างน้ำนม) 

– ตุ่นปากเป็ดแตกต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดอื่นในเรื่องใด 
(แนวคำตอบ ออกลูกเป็นไข่และปากแบนและแข็งเหมือนปากของเป็ดที่จำแนกอยู่ในสัตว์มีกระดูกสันหลังใน
กลุ่มนก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสัตว์เลือดอุ่น ลำตัวปกคลุมด้วยขนเป็นเส้น เพศเมียมีต่อมสร้างน้ำนม 
ออกลูกเป็นตัว หายใจด้วยปอด และเจริญเติบโตบนบก 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูอธิบายความรู้เสริมให้นักเรียนว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิด

อาศัยในน้ำ เช่น โลมาและวาฬ ซึ่งแม้จะอาศัยในน้ำแต่ก็มีลักษณะสำคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสตัว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม คือ เพศเมียมีต่อมสร้างน้ำนม ออกลูกเป็นตัว และหายใจด้วยปอด โดยสัตว์พวกนี้จะมีปอด
ขนาดใหญ่เพ่ือกักเกบ็อากาศไว้ใช้หายใจเมื่อดำน้ำ 



(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ วาฬ โดยให้นักเรียนเข้าใจว่า วาฬสามารถดำน้ำได้เฉลี่ย 20 นาที และสามารถ
ดำน้ำได้นานถึง 1 ชั่วโมง ในขณะที่คนดำน้ำได้เฉลี่ยเพียง 3 นาที และคนที่ถูกบันทึกสถิติโลกว่าดำน้ำได้นาน
ที่สุดสามารถดำน้ำได้นานถึง 22 นาที 22 วินาที 

(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มนกและกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง แล้วคัด
คำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ค้างคาวไม่จัดอยู่ในกลุ่มนกเพราะอะไร 
– เราไม่เรียกวาฬว่าปลาวาฬเพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยร่วมกัน

เขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพ่ือจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามท่ีสงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพ่ือนำมาอภิปรายร่วมกัน

ในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปวาฬ โลมา ค้างคาว และตุ่นปากเป็ด 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสัตว์มีกระดูก
สันหลัง (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม) 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... ............................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 



 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (1)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็น

เกณฑ ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.3 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีโครงร่างเป็นแกนแข็งภายในลำตัว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจึงมี

ลำตัวอ่อนนิ่ม และบางชนิดสร้างโครงร่างแข็งหุ้มลำตัวไว้เพ่ือป้องกันอันตราย ซึ่งลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนี้
สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

– กลุ่มฟองน้ำ      
– กลุ่มหนอนพยาธิ 
– กลุ่มสัตว์ที่มีรูกลางลำตัว 



 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลลักษณะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์ โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์โดยถาม
นักเรียนว่า งูและไส้เดือนดินจัดเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ งูและไส้เดือนดิน
จัดเป็นสัตว์ต่างกลุ่มกัน เพราะงูมีโครงร่างเป็นแกนแข็งภายในลำตัว ส่วนไส้เดือนดินไม่มีโครงร่างเป็นแกนแข็ง
ภายในลำตัว) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสัน

หลังที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพ่ือนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูล
หน้าห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการ  จดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลักษณะสำคัญอะไร (แนวคำตอบ ไม่มีโครงร่างเป็นแกนแข็งภายใน
ลำตัว) 



– สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นกลุ่มใดบ้าง (แนวคำตอบ กลุ่มฟองน้ำ กลุ่มสัตว์ที่มีรูกลางลำตัว 
กลุ่มหนอนพยาธิ กลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง กลุ่มหอย และกลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น 

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที ่ไม่มีโครงร่างเป็นแกนแข็งภายในลำตัว โดยสัตว์ไม่มีกระดู กสันหลังแต่ละชนิดมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันจึงสามารถนำมาจำแนกเป็นกลุ่มได้ 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยดำเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มฟองน้ำ กลุ่ม

สัตว์ที่มีรูกลางลำตัว และกลุ่มหนอนพยาธิเป็นหัวข้อย่อย เช่น ลักษณะลำตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลั งในแต่
ละกลุ่ม และตัวอย่างของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่
กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– ยกตัวอย่างลักษณะลำตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมา 1 กลุ่ม (แนวคำตอบ กลุ่มสัตว์ที่มีรู
กลางลำตัว มีลำตัวอ่อนนิ่มและมีรูกลางลำตัว) 

– ยกตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมา 1 กลุ่ม (แนวคำตอบ กลุ่มสัตว์ที่มีรูกลาง
ลำตัว เช่น แมงกะพรุน ปะการัง และดอกไม้ทะเล) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีโครงร่างเป็นแกนแข็งภายในลำตัว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจึงมีลำตัวอ่อนนิ่ม และมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในสัตว์แต่ละกลุ่ม เราจึงสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เป็นกลุ่มได ้



4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูเชื่อมโยงความรู้อาเซียน โดยถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักปะการังหรือไม่ และถ้าต้องดูปะการังต้อง

ไปที่ใด จากนั้นครูให้ความรู้เสริมกับนักเรียนว่า ปะการังเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์ที่มีรูกลางลำตัว
ที่อาศัยในทะเล แต่ที่เราเห็นว่าปะการังเป็นเหมือนก้อนแข็งเนื่องจากปะการังสร้างหินปูนขึ้นเพ่ือป้องกันตัวเอง 
และเนื่องจากประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีชายฝั่งติดทะเลจึงเป็นแหล่งปะการังจำนวนมากที่ช่วยสร้างรายได้
จากธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลให้กับคนในท้องถิ่น 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ปะการังและดอกไม้ทะเลจำแนกอยู่ในกลุ่มเดียวกับแมงกะพรุนเพราะอะไร 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มฟองน้ำ กลุ่มสัตว์ที่มีรูกลางลำตัว 

และกลุ่มหนอนพยาธิ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................ .............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................... .................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................................................. ................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 



 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที ่35 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (2)    เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็น

เกณฑ ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.3 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีโครงร่างเป็นแกนแข็งภายในลำตัว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจึงมี

ลำตัวอ่อนนิ่ม และบางชนิดสร้างโครงร่างแข็งหุ้มลำตัวไว้เพ่ือป้องกันอันตราย ซึ่งลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนี้
สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

– กลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง 
– กลุ่มหอย 

 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
8. ช้ินงานหรือภาระงาน 

สืบค้นข้อมูลลักษณะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้นักเรียน โดยถามนักเรียนว่า หนอนพยาธิจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพราะ
อะไร (แนวคำตอบ หนอนพยาธิไม่มีโครงร่างแข็งเป็นแกนภายในลำตัว) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า นอกจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มฟองน้ำ กลุ่มสัตว์

ที่มีรูกลางลำตัว และกลุ่มหนอนพยาธิแล้ว นักเรียนรู้จักสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดอีกบ้าง  (แนวคำตอบ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มหอย) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยดำเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็น

ปล้องและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มหอยเป็นหัวข้อย่อย เช่น ลักษณะลำตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน



แต่ละกลุ่ม และตัวอย่างของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อ
ที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– ยกตัวอย่างลักษณะลำตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมา 1 กลุ่ม (แนวคำตอบ สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังในกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องมีลำตัวอ่อนนิ่มและยาว มีลักษณะเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกัน และไม่
มีขา) 

– ยกตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมา 1 กลุ่ม (แนวคำตอบ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ในกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง เช่น ไส้เดือนดิน ปลิง และทากดูดเลือด) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีโครงร่างเป็นแกนแข็งภายในลำตัว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจึงมีลำตัวอ่อนนิ่ม และมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในสัตว์แต่ละกลุ่ม เราจึงสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เป็นกลุ่มได ้
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูให้นักเรียนเล่นเกมโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม สืบค้นชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแต่ละ

กลุ่มให้มากที่สุด จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครั้งละ 1 ชื่อ โดยไม่ซ้ำ
กัน พร้อมกับระบุว่าจำแนกอยู่ในกลุ่มใด เมื่อแต่ละกลุ่มบอกชื่อครบแล้วให้วนรอบใหม่ กลุ่มใดพูดชื่อได้เป็น
กลุ่มสุดท้ายเป็นฝ่ายชนะ 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 
 
 



5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– พยาธิไส้เดือนและไส้เดือนดินจำแนกอยู่ต่างกลุ่มกันเพราะอะไร 
– ทากดูดเลือดและหอยทากจำแนกอยู่ต่างกลุ่มกันเพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องและสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลังในกลุ่มหอย โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  และอินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... ............................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  36 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  สัตว์ที่มีขาเป็นข้อ     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็น

เกณฑ ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 1.3 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายลักษณะของกลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสัตว์ที่มีขาเป็นข้อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
กลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ขามีลักษณะเป็นข้อต่อกัน 

ลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้อง และมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัว 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

– กลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ 
 

 
 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตลักษณะของแมลง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักสัตว์ที่มีขาเป็นข้อหรือไม่ ยกตัวอย่าง (แนวคำตอบ รู้จัก เช่น แมง
มุม ตั๊กแตน และมด) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สัตว์ที่มีขาเป็นข้อ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำรูปมดและแมงมุมมาให้นักเรียนดู และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ลักษณะใดของมดและ

แมงมุมที่แสดงว่าสัตว์ทั้ง 2 ชนิด อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ (แนวคำตอบ ลักษณะที่แสดงว่ามดและแมงมุม
อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ คือ ขามีลักษณะเป็นข้อเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจน และลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หัว 
อก และท้อง) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 
 



2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 10 สังเกตลักษณะของแมลง แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตาม

ขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
– แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน 
– นำตัวอย่างแมลงสตัฟฟ์ หรือล่อแมลงโดยใช้น้ำหวานให้แมลงมากินแล้วจับแมลงใส่ขวด 
– ใช้แว่นขยายสังเกตลักษณะของแมลง บันทึกและวาดรูปแสดงส่วนประกอบ 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– แมลงจัดเป็นสัตว์ประเภทใด (มีหรือไม่มีกระดูกสันหลัง) (แนวคำตอบ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 
– บอกชื่อแมลงที่นักเรียนรู้จักมา 3 ชนิด (แนวคำตอบ ผึ้ง ผีเสื้อ และแมลงปอ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แมลงส่วนใหญ่มี
ลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้อง มีหนวด 2 เส้น มีขา 6 ขา ลักษณะเป็นข้อเชื่อมต่อกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ แมลงมากมาย โดยให้นักเรียนดูแผนภูมิร้อยละของปริมาณสัตว์ทั้งโลก สัตว์ไม่

มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ และอธิบายกับนักเรียนว่า สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนมากถึงร้อย
ละ 96 ของสัตว์ทั้งโลก และจำแนกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อมากถึงร้อยละ 85 ของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และในจำนวนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนั้นแบ่งเป็นแมลงถึง
ร้อยละ 74 ของสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) ครูให้นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 4 สัตว์ที่อยู่ใกล้ตัว แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 

– แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ช่วยกันคิด วางแผน และปฏิบัติกิจกรรม ให้สมาชิกของ
กลุ่มออกสำรวจสัตว์ที่อยู่บริเวณโรงเรียน บ้าน หรือสวนสาธารณะ 

– สังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิด บันทึกข้อมูล 
– วิเคราะห์แยกชนิดของสัตว์เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ร่วมกัน

อภิปรายในกลุ่มและสรุปผล 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้าง    ที่ยัง

ไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ตะขาบมีลำตัวเป็นปล้องต่อกันแต่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเพราะอะไร 
– เปลือกแข็งท่ีหุ้มลำตัวแมลงมีประโยชน์อย่างไร 

 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง

มโนทัศน์ 
2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ของนักเรียน 
3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ

เรียนชั่วโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 
– รอบตัวเรามีวัตถุมากมายที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ วัสดุเหล่านั้นมีสมบัติแตกต่างกันหรือไม่ และ

สามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้หรือไม่ (แนวคำตอบ วัสดุที่แตกต่างกันมีสมบัติแตกต่างกันและสามารถใช้สมบัติที่
แตกต่างกันเป็นเกณฑ์ในการจำแนกวัสดุเป็นกลุ่มได้) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้าเพ่ือจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป  
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อสมบัติของวัสดุ 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามท่ีสงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพ่ือนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 
 



10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปมดและแมงมุม 
2. ใบกิจกรรมที่ 10 สังเกตลักษณะของแมลง 
3. แผนภูมิร้อยละของปริมาณสัตว์ทั้งโลก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ 
4. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 4 สัตว์ที่อยู่ใกล้ตัว 
5. แบบทดสอบหลังเรียน 
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสัตว์ที่มีขา
เป็นข้อ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ 
3. วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคลโดย

การสังเกตและใช้แบบวัดเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
...................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 


