
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ                             เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 2.1 ป.2/1 เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และระบุการนำ 
      สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 

ว 2.1 ป.2/2 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิง     
ประจักษ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกลักษณะหรือสมบัติของวัสดุได้ (K) 
 2. ระบุและเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุได้ (K) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อระบุส่วนประกอบของดินได้ถูกต้องตามข้ันตอน (K) 
 4. สามารถนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A) 
 5. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันจึงนำไปทำวัตถุเพ่ือใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันเช่น ใช้
ผ้าที่ดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัวใช้พลาสติกซ่ึงไม่ดูดซับน้ำทำร่ม 
 วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำให้ได้สมบัติที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ
เช่น แป้งผสมน้ำตาลและกะทิ ใช้ทำขนมไทย ปูนพลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน 
ทราย และน้ำใช้ทำคอนกรีต 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน วัสดุบางชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำวัสดุบางชนิดเมื่อนำมาผสมกัน
แล้วจะได้สมบัติใหม่ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปสมบัติการ
ดูดซับน้ำเป็นสมบัติเฉพาะตัวอย่างหนึ่งที่มีในวัสดุบางชนิด เช่น ผ้า กระดาษ เป็นต้นเราจึงนำวัสดุที่สมบัติการ
ดูดซับน้ำไปใช้ทำวัตถุเพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้ผ้าที่ดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัวใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูด
ซับน้ำทำร่ม 
 
 



สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นนักเรียนทำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา เพ่ือวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
 2. นักเรียนอ่านสาระสำคัญและดูภาพ หน่วยการเรียนรู ้ที ่ 4 วัสดุรอบตัวเรา จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบว่าหน่วยที่ 4 นี้เรียนเกี่ยวกับวัสดุรอบตัวเรา 
 3. นักเรียนดูภาพในบทที่ 1 สมบัติบางประการของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 จากนั้นครู
ถามคำถามสำคัญประจำบทเพื่อกระตุ้นนักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาว่า “วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ
เหมือนกันหรือไม่อย่างไร” แล้วให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการ
เฉลยว่าถูกหรือผิด (แนวตอบ : วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุแต่ละชนิด) 
 4. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 สมบัติบางประการของวัสดุ จากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 1 คน ให้เป็นผู้อ่านนำและให้นักเรียนที่เหลือเป็น
ผู้อ่านตามทีละคำ 
 5. นักเรียนอ่านกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน จากนั้นนักเรียนแต่ละคนร่วมกันเล่นเกมบันไดงู เพื่อตอบ
คำถามเก่ียวกับสมบัติของวัสดุ โดยครูอธิบายวิธีการเล่นเกมให้นักเรียนฟัง 

 

 



ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน เกี่ยวกับเกมบันไดงู โดยครูเขียนคำถามให้นักเรียน 
บนกระดาน แล้วให้นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามลงในสมุดประจำตัว ดังนี้ 
 - นักเรียนรู้จักวัสดุอะไรบ้างจากในเกมบันไดงู 
 (แนวตอบ : ผ้า กระดาษ ยาง แก้ว โลหะ ไม้ พลาสติก และหิน) 
 - วัสดุที่อยู่ในเกมนี้มีลักษณะหรือสมบัติอย่างไร 
 (แนวตอบ : ยาง มีความยืดหยุ่น ไม้ มีความแข็งแรงทนทาน แก้ว โปร่งใส แข็งแรง เปราะแตกง่าย
โลหะ ทนทาน แข็งแรง พลาสติก น้ำหนักเบา เป็นต้น) 
 2. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียนตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับ เรื่อง สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต 
 3. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 4. ครูตั ้งประเด็นคำถามกระตุ ้นความสนใจนักเรียนว่า “การดูดซับน้ำของวัสดุ คืออะไร”โดยให้
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ 
(แนวตอบ : วัสดุจะดูดซับน้ำเข้าไปในเนื้อของวัสดุ ซึ่งสามารถสังเกตได้ด้วยตา)  

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 
 5. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 การดูดซับน้ำของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ป.2 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
  - ฟองน้ำ 1 อัน - ผ้าขนหนู 1 ผืน 
  - ถุงมือยาง 1 ข้าง - ถุงพลาสติก 1 ใบ 
  - กระดาษ A4 1 แผ่น - ไม้เสียบลูกชิ้น 1 อัน 
  - กระดาษแข็ง 1 แผ่น - ถาดทรงสี่เหลี่ยม 1 ใบ 
  - น้ำสีแดง 250 มิลลิลิตร - ลวด 1 เส้น 
  - นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
 6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 การดูดซับน้ำของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2  
 7. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 การดูดซับน้ำของวัสดุ ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การดูดซับน้ำของวัสดุ ตอนที่ 1 จาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 



 - ให้แต่ละกลุ่มสังเกตฟองน้ำ ถุงมือยาง ผ้าขนหนู ลวด ถุงพลาสติก กระดาษ และไม้เสียบลูกชิ้น
จากนั้นช่วยกันคาดคะเนว่า ถ้านำวัสดุแต่ละชนิดจุ่มลงในน้ำสีแดง วัสดุชนิดใดจะดูดซับน้ำสีแดงได้ แล้วบันทึก
ผลลงในสมุด 
 - ทำการทดลองเพื่อตรวจสอบผลการคาดคะเน โดยนำวัสดุแต่ละชนิดที่สังเกตมาตัดให้มีขนาดเท่ากัน 
จากนั้นเทน้ำสีแดงลงในถาด แล้วจุ่มปลายของวัสดุแต่ละชนิดลงไปให้ถึงก้นถาด สังเกตการดูดซับน้ำของวัสดุ
แต่ละชนิด แล้วบันทึกผล 
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง
เกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิด ลงในใบงาน เรื่อง การดูดซับน้ำของวัสดุซึ่งครูคอยสังเกตและ
ให้คำแนะนำการทำงานของแต่ละกลุ่ม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 
ชัว่โมงท่ี 3-4 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 
 9. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 
การดูดซับน้ำของวัสดุ ตอนที่ 2 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับประโยชน์ของวัสดุที่มีสมบัติการดูดซับน้ำในชีวิตประจำวัน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากกา
ค้นคว้ามาจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ แผนผัง ลงในกระดาษแข็ง พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 11. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ตอนที่ 1 และนำเสนผลงาน
การจัดกระทำข้อมูล ตอนที่ 2 หน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดกัน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอย
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 12. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การดูดซับน้ำของวัสดุซึ่งได้
ข้อสรุปร่วมกันว่า “วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำได้แตกต่างกัน ซึ่งจากการทดลองวัสดุที่มีสมบัติการดูด
ซับน้ำ เช่น ฟองน้ำ ผ้าขนหนู กระดาษ และวัสดุที่ไม่มีสมบัติการดูดซับน้ำ เช่น ถุงมือยาง ลวด ถุงพลาสติก ไม้
เสียบลูกชิ้น” 
 13. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 



ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 14. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 4.1.2 เรื่อง สมบัติของวัสดุ โดยให้นักเรียนวาดรูป หรือติดรูปที่
ทำจากวัสดุต่าง ๆ แล้วเขียนอธิบายวัสดุ และสมบัติของวัสดุนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้จาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตห้องสมุด 
 15. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและให้
ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ ในการ
อธิบายเพ่ิมเติม 
 16. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 อ่านชื่อวัตถุ แล้วจำแนกวัตถุที่มีสมบัติการดูด
ซับน้ำได้ และดูดซับน้ำไม่ได้ ลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 17. ครูสุ ่มเลขที ่นักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูให้นักเรียนร่วมกัน
พิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน 

ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป.2  
 2. ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงาน เรื่อง การดูดซับน้ำของวัสดุ 
 3. ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงาน เรื่อง สมบัติของวัสดุ 
 4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้ที ่ 1 ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.2  
 5. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 6. ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การดูดซับน้ำของวัสดุ 
 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 การประเมินก่อนเรียน 
- แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 4 วัสดุ 
รอบตัวเรา 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 4 วัสดุ 
รอบตัวเรา 

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
วัสดุรอบตัวเรา 

 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 

     2) ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
    1) กิจกรรมนำสู่ 
การเรียน 

 
 
 
- สังเกตการทำกิจกรรม 

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
รายบุคคล 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 

     2) การดูดซับน้ำ 
ของวัสดุ 
         

- ตรวจใบงานที่ 4.1.1 
เรื่อง การดูดซับน้ำ 
ของวัสดุ 

- ใบงานที่ 4.1.1 
เรื่อง การดูดซับน้ำ 
ของวัสดุ 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

    3) สมบัติของวัสดุ - ตรวจใบงานที่ 4.1.2 
เรื่อง สมบัติของวัสดุ 

- ใบงานที่ 4.1.2 
เรื่อง สมบัติของวัสดุ 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     4) ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 1 
การดูดซับน้ำของ 
วัสดุ 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) การนำเสนอ 
 ผลงาน/ผลการปฏิบัติกิจ 
กรรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลงาน/ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอ ผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     7) กิจกรรมพัฒนา 
การเรียนรู้ที่ 1 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

8) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     9) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     10) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์         

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 
3) ใบงานที่ 4.1.1 เรื่อง การดูดซับน้ำของวัสดุ 
4) ใบงานที่ 4.1.2 เรื่อง สมบัติของวัสดุ 
5) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 1 การดูดซับน้ำของวัสดุ 
6) PowerPoint เรื่อง สมบัติของวัสดุ 
7) สมุดประจำตัว 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องสมุด 
2) อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 2 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  สมบัติที่เกิดจากการผสมกันของวัสดุ                   เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
 ว 2.1 ป.2/1 เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และระบุการน

สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
    ว 2.1 ป.2/2 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิง    

ประจักษ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันได้ (K) 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่ออธิบายสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันได้ถูกต้องตามข้ันตอน (K) 
 3. มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันจึงนำไปทำวัตถุเพ่ือใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันเช่น ใช้
ผ้าที่ดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัวใช้พลาสติกซ่ึงไม่ดูดซับน้ำทำร่ม 
 วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำให้ได้สมบัติที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ
เช่น แป้งผสมน้ำตาลและกะทิ ใช้ทำขนมไทย ปูนพลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน 
ทราย และน้ำใช้ทำคอนกรีต 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 วัสดุมาผสมกัน เป็นการนำวัสดุบางอย่างตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มาผสมเข้าด้วยกันแล้วทำให้มีสมบัติ 
ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ 
 2. ครูนำตัวอย่างตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูสนทนาซักถามนักเรียน ดังนี้ 
  - นักเรียนเคยเห็นวัตถุในภาพหรือไม่ 
  - ตุ๊กตาเหล่านี้ทำมาจากอะไร 
  - นักเรียนรู้จักวิธีทำปูนพลาสเตอร์ให้เป็นตุ๊กตาหรือไม่ 
 3. นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 

ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
 1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับ เรื่อง สมบัติที่เกิดจากการผสมกันของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 3. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า “เราสามารถนำวัสดุมาผสมกันได้อย่างไรบ้าง”
โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ 
(แนวตอบ : นำวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมเข้าด้วยกัน เช่น การนำกระดาษหนังสือพิมพ์ผสมกับกาว เป็น
ต้น) 
 4. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 การผสมกันของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ป.2 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
  - ชาม 1 ใบ    - น้ำอุ่น 1/2 ถ้วย 
  - แป้งข้าวเหนียว 1 ½ ถ้วย 



 5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 การผสมกันของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2   
 6. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 2 การผสมกันของวัสดุ ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคาดคะเนว่า “ถ้าผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำอุ่นผล
จะเป็นอย่างไร” แล้วบันทึกผลการคาดคะเนลงในใบงานท่ี 4.2.1 เรื่อง การผสมกันของวัสดุ 
 7. สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมโดยเทน้ำอุ่นลงในแป้งข้าวเหนียวที่อยู่ในชาม แล้วใช้มือขยำจน
เป็นก้อน จากนั้นสังเกตลักษณะของแป้งข้าวเหนียว แล้วบันทึกผล 
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 
ลงในใบงานที่ 4.2.1 เรื่อง การผสมกันของวัสดุ ซึ่งครูคอยสังเกตและให้คำแนะนำการทำงานของแต่ละกลุ่ม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองหน้าชั้นเรียน เพ่ือบอกลักษณะ 
ของแป้งข้าวเหนียวที ่ถูกผสม และบอกการนำไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างที ่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 การผสมกันของวัสดุ 
 11. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า “การที่นำวัสดุบางอย่างมาผสมกัน ทำให้วัสดุที่ได้มีสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป จึงนำวัสดุมาผสมกันเพ่ือเพ่ิมความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ” 
 12. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 
 13. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เกี่ยวกับ
การผสมกันของวัสดุ และการนำไปใช้ประโยชน์ แล้วนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันอภิปรายและบันทึกข้อมูลลงใน
สมุดประจำตัว 
 14. จากนั้นครูสุ่มเลขท่ีนักเรียน จำนวน 5-6 คน ให้อ่านผลการค้นคว้าของตนเองให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
ชั่วโมงท่ี 4 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 15. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง สมบัติที่เกิดจากการผสมกันของวัสดุและให้
ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง สมบัติที่เกิดจากการผสมกันของวัสดุ ใน
การอธิบายเพ่ิมเติม 



 16. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 1 สมบัติบางประการของวัสดุ โดยเขียนเป็น
แผนผังมโนทัศน์ลงในสมุดประจำตัว จากนั ้นทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 1 สมบัติบางประการของวัสดุ        
จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 ลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 
 17. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์
ผลงาน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกวัสดุที่มีสมบัติการดูดซับน้ำมา 1 ชนิด แล้ว
ช่วยกันระดมความคิดออกแบบ และประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่เลือกเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการดูดซับน้ำ 
 18. เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จ ครูจับสลากชื่อกลุ่มที่จะออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมบอก
วิธีการใช้และประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ โดยครูให้คำแนะนำและเสนอแนะส่วนที่บกพร่อง 

ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. นักเรียนแต่ละคนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 จากนั้นครูถาม
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามรายการข้อ 1-5 เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากการ
เรียนจบบทที่ 1 สมบัติบางประการของวัสดุ 
 2. ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงานที่ 4.2.1 เรื่อง การผสมกันของวัสดุ 
 3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป.2  
 4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้ที ่ 1 ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.2  
 5. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 6. ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 การผสมกันของวัสดุ 
 7. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 1 สมบัติบางประการของวัสดุในสมุด
ประจำตัว 
 8. ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงาน การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่มีสมบัติการดูดซับน้ำ 
 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติที่เกิดจากการผสมกันของวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
1) การผสมกัน 
ของวัสดุ 

 
- ตรวจใบงานที่ 4.2.1 
เรื่อง 
การผสมกันของวัสดุ 

 
- ใบงานที่ 4.2.1 
เรื่อง การผสมกันของ 
วัสดุ 

 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     2) ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 2 
การผสมกันของ 
วัสดุ 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 

    3) การนำเสนอ 
ผลงาน/ผลการปฏิบัติกิจก 
รรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลงาน/ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอ 
ผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     4) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) กิจกรรมสรุป 
สาระสำคัญประจำ 
บทที่ 1 สมบัติบาง 
ประการของวัสดุ 

- ตรวจสมุดประจำตัว - สมุดประจำตัว - ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     6) กิจกรรมพัฒนา 
การเรียนรู้ที่ 1 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     7) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     8) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

9) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

2. การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน (รวบยอด) 

- ตรวจผลงาน 
การประดิษฐ์สิ่งของ 
จากวัสดุที่มีสมบัติการ 
ดูดซับน้ำ 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน (รวบยอด) 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 
3) ใบงานที่ 4.2.1 เรื่อง การผสมกันของวัสดุ 
4) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 2 การผสมกันของวัสดุ 
5) ตัวอย่างตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ 
6) PowerPoint เรื่อง สมบัติที่เกิดจากการผสมกันของวัสดุ 
7) สมุดประจำตัว 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องสมุด 
2) อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................................................. ........................
.......................................................................................................................................... ........... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 3 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  การนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุ                   เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
 ว 2.1 ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติที ่สังเกตได้ของวัสดุเพื ่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตาม

วัตถุประสงค์และอธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุเพ่ือใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ (K) 
 2. เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นำมาทำเป็นวัตถุเพ่ือใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ (K) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่ออธิบายการนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุเพ่ือใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน (P) 
 4. มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ข้ึนอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้วอาจนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกระดาษที่ใช้แล้วอาจนำมาทำเป็นจรวดจากกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเลือกวัสดุมาทำเป็นวัตถุจำเป็นต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุก่อนเพ่ือให้สามารถนำวัสดุมาใช้งานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของเราจึงทำให้เราได้วัตถุที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมและปลอดภัย
ต่อการใช้งานต่าง ๆ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
 2. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการนำสมบัติของวัสดุมาใช้ประโยชน์ ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็น
คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า “นักเรียนรู้จักวัสดุที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอะไรบ้างและสมบัติของวัสดุ
ชนิดนั้นมีลักษณะอย่างไร” โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่า
ถูกหรือผิด 
 3. นักเรียนดูภาพ บทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ป.2 
จากนั้นครูถามคำถามสำคัญประจำบทว่า “เพราะเหตุใดวัตถุต่าง ๆ จึงทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน” แล้วให้
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 
(แนวตอบ : เพราะวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละชิ้นไม่เหมือนกัน) 
 4. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุจาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 1 คน ให้เป็นผู้อ่านนำ และให้นักเรียนที่
อยู่ในชั้นเรียนเป็นผู้อ่านตามทีละคำ 
 5. นักเรียนดูภาพกิจกรรมนำสู่การเรียน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 จากนั้นให้นักเรียน
ช่วยกันตอบคำถามจากภาพ โดยให้นักเรียนยกมือตอบและแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 - จากภาพ นักเรียนคิดว่า บุคคลในภาพหมายเลขใดที่ใช้วัตถุไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเพราะเหตุใด 
 (แนวตอบ : จากภาพ เมย์ใช้แก้วพลาสติกใส่น้ำร้อน เป็นการใช้วัตถุ ไม่เหมาะสม เพราะน้ำร้อนอาจทำ
ให้พลาสติกละลายลงไปทำให้เราได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้) 
 - จากภาพนักเรียนคิดว่า บุคคลในภาพหมายเลขใดนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง 
 (แนวตอบ : จากภาพ นิวและต้อม นำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น) 
 
 
 



ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
 1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับ เรื่อง การนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด 
 2. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 3. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า “เราควรใช้หลักการใดในการเลือกวัสดุมาทำ
วัตถุ” โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ 
(แนวตอบ : สมบัติของวัสดุ เพื่อนำวัสดุมาใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์) 
 4. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 1 สังเกตวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 มาวาง
ไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
 - ผ้าขนหนู 1 ผืน - แก้วพลาสติก 1 ใบ 
 - กระดาษแข็ง 1 แผ่น - ขวดแก้ว 1 ขวด 
 - กระดาษ ขนาด A4 1 แผ่น - สีไม้ 1 กล่อง 
 - ดินสอ 1 แท่ง - ยางรัดของ 1 เส้น 
 - ช้อนสเเตนเลส 1 คัน - คลิปหนีบกระดาษ 1 อัน 
 5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในกิจกรรมที่ 1 สังเกตวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2  
 6. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 สังเกตวัสดุ ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายระดมความคิดกันในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการทดสอบหาสมบัติ
ของวัสดุแต่ละชนิด แล้วบันทึกชื่อวัสดุและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุลงในสมุดประจำตัว พร้อมทั้งบอกการนำ
วัตถุไปใช้งานตามสมบัติของวัสดุได้อย่างเหมาะสม 
 7. จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการร่วมกันอภิปราย มาจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
แผนผังมโนทัศน์ หรือตาราง ลงในกระดาษแข็ง พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม 
 
ชั่วโมงท่ี 3-4 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั ้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียน
นำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 



 10. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 11. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูให้นักเรียนร่วมพิจารณาว่า 
คำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน 

ชั่วโมงท่ี 4 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 12. ครูนำบัตรข้อความเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ใส่ไว้ในกล่องแล้วนำมาวางไว้หน้าชั้นเรียน จากนั้นครู
แบ่งนักเรียนออกเป็นสองฝ่ายตามความเหมาะสม โดยให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ 1 คนแล้วเลือกว่า
ฝ่ายใดจะได้ทายก่อน 
 13. ตัวแทนฝ่ายที่ได้เล่นก่อน หยิบบัตรข้อความในกล่อง อ่านข้อความให้เพ่ือนฟัง แล้วให้เพ่ือนทายว่า
ข้อความที่อ่านเป็นลักษณะของวัสดุชนิดใด ถ้าทายถูกจะได้ข้อละ 2 คะแนน ถ้าทายผิดจะไม่ได้คะแนน 
สลับกันเล่นจนหมดบัตรข้อความท่ีครูเตรียมไว้ ซึ่งตัวอย่างบัตรข้อความ มีดังนี้ 
 - มีความแข็งแรง นำความร้อนได้ (แนวตอบ : โลหะ) 
 - มีความโปร่งใส เปราะแตกง่าย (แนวตอบ : แก้ว) 
 - มีความยืดหยุ่น มีความเหนียว ทนต่อแรงดึง (แนวตอบ : ยาง) 
 - มีความอ่อนนุ่ม ดูดซับน้ำได้ดี (แนวตอบ : ผ้า) 
 - มีน้ำหนักเบาฉีกขาดง่าย พับได้ ดูดซับน้ำได้ (แนวตอบ : กระดาษ) 
 - มีความแข็ง ทนทาน มีน้ำหนักมาก ไม่นำไฟฟ้า (แนวตอบ : หิน) 
 - มีน้ำหนักเบาทำให้มีสีสันได้ง่าย ไม่ทนความร้อน (แนวตอบ : พลาสติก) 
 14. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 4.3.1 เรื่อง การนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุ โดยศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด แล้ว
นำข้อมูลที่ได้บันทึกลงในใบงานพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 15. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุและ
ให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของ
วัสดุ ในการอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงานที่ 4.3.1 เรื่อง การนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุ 
 2. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2  



 3. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 4. ครูตรวจผลงานกลุ่มจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนผังความคิด หรือตารางลงใน
กระดาษแข็งพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม 
 5. ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 สังเกตวัสดุ 
 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุ 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
1) กิจกรรมนำสู่การเรียน 

 
- สังเกตการทำกิจกรรม 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
รายบุคคล 

 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     2) การนำวัสดุมา 
ใช้งานตามสมบัติ 
ของวัสดุ 

- ตรวจใบงานที่ 4.3.1 
เรื่อง 
การนำวัสดุมาใช้งานตา 
มสมบัติของวัสดุ 

- ใบงานที่ 4.3.1 
เรื่อง การนำวัสดุมาใช้ 
งานตามสมบัติของวัสดุ2 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 

    3) ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 1 
สังเกตวัสดุ 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     4) การนำเสนอ 
ผลงาน/ผลการ 
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลงาน/ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอ 

ผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว - สมุดประจำตัว - ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     6) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     7) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     8) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

อันพึงประสงค์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
         1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 

2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 
3) ใบงานที่ 4.3.1 เรื่อง การนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุ 
4) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 1 สังเกตวัสดุ 
5) บัตรข้อความเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ 
6) PowerPoint เรื่อง การนำวัสดุมาใช้งานตามสมบัติของวัสดุ 
7) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการนำสมบัติของวัสดุมาใช้ประโยชน์ 
จาก https://www.youtube.com/watch?v=FFEuG8V-OB4 
8) สมุดประจำตัว 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องสมุด 
2) อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 4 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่                   เวลา  5  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
 ว 2.1 ป.2/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้ว 

กลับมาใช้ใหม่ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (K) 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่ออธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกต้องตามข้ันตอน (P) 
 3. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (A) 
 4. สามารถนำความรู้การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ข้ึนอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้วอาจนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกระดาษที่ใช้แล้วอาจนำมาทำเป็นจรวดจากกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 วัสดุหลายชนิดที่ถูกใช้งานแล้วสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ เราเรียกว่า รีไซเคิล (Recycle) โดยสามารถ
ทำได้หลายวิธี เช่น การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้กระดาษ เป็นต้น  ซึ่งการนำวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่มีประโยชน์ต่อโลก เพราะทำให้ปริมาณขยะลดลงและช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็น
อย่างดี 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1-2 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีตัวอย่างชิ้นงานต่าง ๆ ที่ใช้วัสดทุี่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
 2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า “งานประดิษฐ์ที่นักเรียนดูจัดเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ 
และหาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ข้างต้นสามารถจัดเป็นของเล่นของใช้ และ
ของประดับตกแต่งบ้าน” 
 3. ครูนำบัตรภาพสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้น
ความสนใจนักเรียนว่า “สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง” โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 

ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
 1. นักเรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด จากนั้นเขียนสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 2. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า “เราสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้
อย่างไรบ้าง” โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ 
(แนวตอบ : สามารถทำได้หลายวิธี เช่น นำยางรถยนต์ที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้) 
 3. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
 - ถุงพลาสติกใส 1 ถุง   - กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า 1 ฉบับ 
 - เศษผ้าเก่า 1 ผืน   - ขวดพลาสติก 1 ขวด 
 



 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในกิจกรรมที่ 2 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 
 5. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 2 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติที ่ถ ูกต้อง จากนั ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ ่มสังเกตถุงพลาสติกใส เศษผ้าเก่ากระดาษ
หนังสือพิมพ์เก่า และขวดพลาสติก 
 6. นักเรียนแต่กลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่า “เราสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วเหล่านี้ กลับมาใช้ใหม่ได้
อย่างไรบ้าง” แล้วช่วยกันบันทึกผลลงในสมุด จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกวัสดุที่สังเกตมากลุ่มละ  1 อย่าง แล้ว
ช่วยกันออกแบบว่า จะนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร ตัวอย่าง  เช่น ประดิษฐ์พู่เชียร์กีฬาจาก
ถุงพลาสติก สานหมวกจากกล่องนม โดยให้ออกแบบลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 7. ครูคอยสังเกตและให้คำแนะนำการทำงานของแต่ละกลุ่ม จากนั้นครูย้ำเตือนนักเรียนก่อนหมดเวลา
ว่า ให้นักเรียนนำผลงานที่ออกแบบไว้มาประดิษฐ์ หรือสร้างเป็นชิ้นงานในชั่วโมงต่อไป 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 8. ครูนำตัวอย่างชิ้นงานประดิษฐ์แบบต่าง ๆ ที่ทำจากวัสดุที่หลากหลาย มาให้นักเรียนดู ตัวอย่าง
ชิ้นงานประดิษฐ์ เช่น งานประดิษฐ์จากกระดาษ งานประดิษฐ์จากเศษไม้ งานประดิษฐ์จากผ้า เป็นต้น 
 9. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงท่ีผ่านมา โดยให้แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมและนำผลงาน
การออกแบบไว้จากชั่วโมงท่ีแล้ว มาประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงานตามท่ีแต่ละกลุ่มออกแบบไว้ 
 10. เมื่อทกุกลุ่มประดิษฐ์ชิ้นงานเสร็จ ครูสุ่มจับสลากเลือกนักเรียนทีละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มนำชิ้นงานที่ประดิษฐ์ โดยการออกแบบของแต่ละกลุ ่ม ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งบอก
ประโยชน์จากการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 11. เมื่อทุกกลุ่มนำเสนอชิ้นงานเสร็จ ครูให้แต่ละกลุ่มนำชิ้นงานมาจัดแสดงไว้หน้าชั้นเรียน ให้เพ่ือน ๆ
ได้ชื่นชมผลงาน และร่วมกันอภิปรายเสนอแนะข้อบกพร่อง 
 12. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 

ชั่วโมงท่ี 4-5 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (ต่อ) 
 13. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เรื่อง 
การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2  



 14. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื ่อง ประโยชน์ของการนำวัสดุ หรือสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่เกี ่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน จากนั้นช่วยกันเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ ลงในกระดาษท่ีครูแจกให้พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 15. เมื่อทุกกลุ่มทำเสร็จ ครูให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่อกลุ่มตนเองมาใส่ไว้ในกล่องที่ครูเตรียมไว้ให้จากนั้น
ครูสุ่มจับสลากเลือกนักเรียนทีละกลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 16. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำวัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม ่

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 17. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และให้
ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ในการ
อธิบายเพิ่มเติม 
 18. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุโดย
เขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ ลงในสมุดประจำตัว จากนั้นทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 2  การเลือกใช้วัสดุจาก
สมบัติของวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 ลงในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 19. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา เพ่ือเป็นการวัดความรู้ 
หลังเรียนของนักเรียน 
 20. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน จากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ แล้วนำมาสร้างเป็นชิ้นงานกลุ่มละ 1 ชิ้น 
 21. เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จ ครูจับสลากชื่อกลุ่มที่จะออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมบอก
วิธีการใช้ประโยชน์ และประโยชน์ของชิ้นงานที่สร้างขึ้น โดยครูให้คำแนะนำและเสนอแนะส่วนที่บกพร่อง 

ขัน้สรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. นักเรียนแต่ละคนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2จากนั้นครู
ถามนักเรียนเป็นรายบุคคลตามรายการข้อ 1-5 เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนหลังจาก
การเรียนจบบทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุ 
 2. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเราเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 
 



 4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติของวัสดุในสมุด
ประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 5. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 6. ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
 7. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 2 การเลือกใช้วัสดุจากสมบัติในสมุด
ประจำตัว 
 8. ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงาน การสร้างชิ้นงานจากกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
1) ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 2 การนำวัสดุที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

 
- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     2) การนำเสนอ 
ผลงาน/ผลการปฏิบัติกิจก 
รรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลงาน/ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอ 
ผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

    3) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     4) กิจกรรมสรุป 
สาระสำคัญประจำ 
บทที่ 2 
การเลือกใช้วัสดุ 
จากสมบัติของวัสดุ 

- ตรวจสมุดประจำตัว - ตรวจสมุดประจำตัว - ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     5) กิจกรรมฝึกทักษะ 
บทที่ 2 การเลือกใช้ 
วัสดุจากสมบัติของ 
วัสดุ 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     6) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     7) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     8) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

2. การประเมินหลังเรียน 
- แบบทดสอบ 
หลังเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 4 วัสดุ 
รอบตัวเรา 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 4 วัสดุ 
รอบตัวเรา 

 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
วัสดุรอบตัวเรา 

 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

3. การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน (รวบยอด) 

- ตรวจผลงาน 
ชิ้นงานจากกระดาษที่ 
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน (รวบยอด) 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
      1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 
      2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา 
      3) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 2 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
      4) บัตรภาพสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
      5) ตัวอย่างชิ้นงานประดิษฐ์แบบต่าง ๆ ที่ทำจากวัสดุที่หลากหลาย 
      6) PowerPoint เรื่อง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
      7) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 
          จาก https://www.youtube.com/watch?v=T7vgAaFyeDg 
      8) QR Code เรื่อง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
      9) สมุดประจำตัว 
แหล่งการเรียนรู้ 
       1) ห้องสมุด 
              2) อินเทอร์เน็ต



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
....................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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............................................ 
 
 
 
 


