
    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

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

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 3.2 ป.2/1 ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดิน และการจับตัว

เป็นเกณฑ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายส่วนประกอบของดินได้ (K) 
2. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อระบุส่วนประกอบของดินได้ถูกต้องตามข้ันตอน (K) 
3. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ดิน ประกอบด้วย เศษหินซากพืชซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดินมีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่างใน
เนื้อดิน ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อ
การอุ้มน้ำที่แตกต่างกัน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย เศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดินมีอากาศและ

น้ำแทรกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อดิน ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และดินทรายตามลักษณะเนื้อดินและการ
จับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ำที่แตกต่างกันเราจึงสามารถนำดินแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 

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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 

ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูทักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นนักเรียนทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา เพื่อวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่
กิจกรรม 

2. นักเรียนอ่านสาระสำคัญและดูภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา จากหนังสือ เรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นครูถามคำถามสำคัญประจำบทว่า “ดินแต่ละชนิดมีส่วนประกอบเหมือนกัน หรือไม่
อย่างไร” แล้วให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 
(แนวตอบ : ดินแต่ละชนิดอาจมีลักษณะของดินที่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ผสมอยู่ภายในดิน หรือที่
ปะปนอยู่ในดิน) 

3. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 รู้จักดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.2 
โดยครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 1 คน ให้เป็นผู้อ่านนำ และให้นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนเป็นผู้อ่านตามที
ละคำ 

4. นักเรียนแต่ละคนอ่านกิจกรรมนำสู่การเรียน เมื่ออ่านจบ ครูให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุด
ประจำตัว 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของดิน โดยครูนำบัตรภาพดินร่วน และดินเหนียวมาให้
นักเรียนดู จากนั้นครูถามคำถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลย
ว่าถูกหรือผิด 

- นักเรียนคิดว่า ดินทั้งสองภาพมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน (แนวตอบ : ไม่เหมือนกัน) 
- นักเรียนคิดว่า ดินในภาพทั้งสองเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด (แนวตอบ : ดินร่วน เหมาะกับการ

ปลูกพืช ผัก เละดินเหนียว เหมาะกับการปลูกข้าว) 
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกบั เรื่อง ส่วนประกอบของดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 



(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงท่ี 2-3 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 

4. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบของดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ป.2 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 

- ตะเกียบ 1 คู่ - หนังยาง 1 เส้น 
- ช้อนตักดิน 1 อัน - นาฬิกา 1 เรือน 
- ถุงพลาสติกใส 3 ถุง - แว่นขยาย 
- กระดาษสีขาว 1 แผ่น - น้ำปริมาตร 200 มิลลิลิตร 
- แท่งแก้วคนสาร 1 อัน - บีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร 1 ใบ 

5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบของดิน จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2  

6. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบของดิน ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจและเก็บตัวอย่างดินในบริเวณโรงเรียนมา 1 บริเวณ โดยเก็บ
ตัวอย่างดินมากลุ่มละ 3 ถุง 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งสมมติฐานว่า “ดินมีส่วนประกอบอะไร” แล้วบันทึกผลลงในสมุดแล้ว
ทำการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

- นำตัวอย่างดินถุงที่ 1 เทบนแผ่นกระดาษสีขาว แล้วใช้แว่นขยายสังเกตเนื้อดิน สี รูปร่างและขนาด
ของเม็ดดิน แล้วบันทึกผล จากนั้นเทน้ำลงในบีกเกอร์ ปริมาตร 200 มิลลิลิตร แล้วนำตัวอย่างดินถุงที่ 
2 เทลงในบีกเกอร์ และใช้แท่งแก้วคนสารคนดินที่อยู่ในน้ำ ตั้งทิ้งไว้ 5 นาทีสังเกตขณะที่ดินจมน้ำว่า 
เห็นอะไรบ้าง แล้วบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ลงในสมุดประจำตัว 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำหนังยางมัดปากถุงตัวอย่างดินถุงที่ 3 สังเกตภายในถุง แล้วบันทึกผลลงในสมุด

แล้วนำตัวอย่างดินถุงที่ 3 ไปวางไว้กลางแดดประมาณ 10 นาที สังเกตภายในถุงแล้วบันทึกผลลงในสมุด
ประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดจน

ครบทุกกลุ่ม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้ าใจที่
ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 



10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบของดินซึ่งได้
ข้อสรุปร่วมกันว่า “โดยธรรมชาติ ดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบสำคัญ 4 ชนิด คือ 1) อนินทรีย์วัตถุ ได้แก่ แร่ธาตุ 
2) อินทรียวัตถุ ได้แก่ ซากพืชซากสัตว์ ที่เน่าเปื่อย 3) น้ำ ได้แก่ น้ำที่แทรกอยู่ระหว่างเม็ดดิน และ 4) อากาศ 
ได้แก่ อากาศที่แทรกอยู่ระหว่างช่องของเม็ดดิน” 

11. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 

ชั่วโมงท่ี 4  
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 

12. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจ ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เรื่อง 
กระบวนการเกิดดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 เพื่อเปิดดูวีดิทัศน์เรื่อง กระบวนการเกิดดิน 
จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า “ดินเกิดจากอะไร” โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 
(แนวตอบ : ดินเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุ ซากพืชซากสัตว์ รวมกับสารอินทรีย์) 

13. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง กระบวนการเกิดดิน จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 

14. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
15. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คู่ ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครู

คอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 

16. นักเรียนแต่ละคนพิจารณาแผนภาพแสดงกระบวนการเกิดดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.2
จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า “ถ้าเวลาผ่านไปหลายปี ดินจะเกิดการทับถมกันเป็นชั้น ซึ่ ง
สามารถแบ่งชั้นดินได้ คือ ดินชั้นบน จะหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร และดินชั้นล่าง เป็นดินที่มีความเหนียว” 

17. ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า “ดินชั้นใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะเหตุใด”  โดยให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ 
(แนวตอบ : ดินชั้นบน เพราะมีอินทรียวัตถุมาก เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช) 
 
 
 



ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
18. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง ส่วนประกอบของดิน และให้ความรู้เพ่ิมเติม

จากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง ส่วนประกอบของดิน ในการอธิบายเพิ่มเติม 
19. นักเรียนตอบคำถามท้าทายการคิดข้ันสูง จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 ลงในสมุดประจำตัว 
20. ครูสุ่มเลขที่นักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูให้นักเรียนร่วมกัพิจารณา 

ว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน 

ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที ่ 6 ดินในท้องถิ่นของเราเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน 

2. ครูตรวจ คำถามท้าทายการคิดข้ันสูง ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป.2  
3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป.2  
4. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
5. ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบของดิน 
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของดิน 
 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. การประ เม ินก ่ อน
เรียน 
- แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 6 ดินใน 
ท้องถิ่นของเรา 

- ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 6 ดินใน 
ท้องถิ่นของเรา 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
ดินในท้องถิ่นของเรา 

- ประเมินตามสภาพจริง 

2.  ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
1) กิจกรรมนำสู่ 
การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัดวิทยาศา 
สตร์ ป.2 

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

 
 
 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 



รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
2) ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 1 
ส่วนประกอบ 
ของดิน 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

3) การนำเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลปฏิบัติกิจกรรม 
การทดลอง 

-  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
น ำ เ ส น อ ผ ล ป ฏ ิ บ ั ติ
กิจกรรมการทดลอง 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

4) กิจกรรมหนูตอบได ้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

5) กิจกรรมท้าทาย 
การคิดขั้นสูง 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

6) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

7) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

8) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
3) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบของดิน 
4) บัตรภาพดินร่วน และดินเหนียว 
5) PowerPoint เรื่อง ส่วนประกอบของดิน 
6) QR Code เรื่อง กระบวนการเกิดดิน 
7) สมุดประจำตัว 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
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 6 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของดิน                               เวลา 3 ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 3.2 ป.2/1 ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดิน และการจับตัว

เป็นเกณฑ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายส่วนประกอบของดินได้ (K) 
2. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อระบุส่วนประกอบของดินได้ถูกต้องตามข้ันตอน (K) 
3. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ดิน ประกอบด้วย เศษหินซากพืชซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดินมีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่างใน
เนื้อดิน ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อ
การอุ้มน้ำที่แตกต่างกัน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ดินเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ประกอบด้วย เศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งดินในแต่ละท้องถิ่นมี

สมบัติทางกายภาพแตกต่างกันออกไป 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 

ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของดิน จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

2. ครูให้นักเรียนร้องเพลงเมืองไทยเรานี้ และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ โดยครูติด 
แผนภูมิเพลงเมืองไทยเรานี้ไว้บนกระดาน จากนั้นครูนำร้องเพลงให้นักเรียนร้องตามก่อนแล้วค่อย 
ร้องพร้อมกัน ดังนี้ 

เพลง เมืองไทยเรานี้ 
เมืองไทยเรานี้ แสนดีหนักหนา 
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว 
ทำมาหากิน แผ่นดินของเรา 
ปลูกเรือนสร้างเหย้า อยู่ร่วมกันไป 
เราอยู่เป็นสุข สนุกสนาน 
เราสร้างถิ่นฐาน เสียจนยิ่งใหญ่ 
เมืองไทยเรานี้ แสนดีกระไร 
เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย 

3. ครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 4-5 คน ออกมาแสดงท่าประกอบเพลงเมืองไทยเรานี้ โดยให้
เพ่ือนที่อยู่ในชั้นเรียนร้องเพลง และปรบมือเป็นจังหวะ จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันสนทนา 
เกี่ยวกับเนื้อเพลงเพื่อนำไปสู่บทเรียน 

ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมู ล
เกี่ยวกับ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 



3. ครูตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า “ดินมีลักษณะทางกายภาพที่เราสังเกตได้อะไรบ้าง”  
โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาคำตอบ (แนวตอบ : สีของดิน เนื้อดิน การ
จับตัวของดิน) 

4. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของดิน จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 

    - กะละมัง 3 ใบ - แว่นขยาย 1 อัน 
    - กระบอกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร 1 ใบ - น้ำ 1 ลิตร 
    - กระดาษขาว ขนาด A4 3 แผ่น 
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์

ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของดิน จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ป.2  
6. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของดิน ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนว

ทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับตัวอย่างดิน 3 ชนิด 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตอนที่ 1 โดยนำตัวอย่างดิน 3 ชนิด มาเทลงบนกระดาษขาวชนิด

ละ 1 แผ่น แล้วสังเกตสีของดินและเนื้อดินแต่ละชนิด โดยใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อดินจากนั้ นบันทึกผลที่ได้จาก
การสังเกตลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เพื่อเปรียบเทียบสีและเนื้อของดินทั้ง 3 ชนิด 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตอนที่ 2 โดยเทดินทั้ง 3 ชนิด ลงในกะละมังชนิดละใบจากนั้นเท
น้ำปริมาตร 50 มิลลิลิตร ลงกะละมังที่มีดินอยู่ แล้วใช้มือ 2 ข้าง ขยำและปั้นดินแล้วคลายมืออก สังเกตการจับ
ตัวของดินแต่ละชนิด แล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เพ่ือเปรียบเทียบการ
จับตัวของดินทั้ง 3 ชนิด 

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองทั้ง 2 ตอน มาร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
กิจกรรม แล้วอภิปรายผลและสรุปผลการทดลองว่า ดินในตัวอย่างแต่ละถุงคือดินชนิดใด 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 

10. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
จนครบทุกกลุ่ม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 

11. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของดิน
ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า “ดินแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน เช่น ดินเหนียว จะจับ
ตัวเป็นก้อน นำมาปั้นเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ ดินร่วน เป็นดินที่น้ำซึมผ่านได้ง่ายและดินทราย ไม่อุ้มน้ำ” 



12. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
13. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 6.2.1 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของดิน โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูล

เกี่ยวกับ เรื่อง การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.2 หรือแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเขียนสรุปเป็นแผนผังมโนทัศน์ หรือแผนภูมิแสดงลักษณะ
ทางกายภาพของดิน ลงในใบงานที่ 6.2.1 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของดิน พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

14. ครูสุ ่มเลขที ่นักเรียน จำนวน 3-4 คน ออกมานำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั ้นเรียนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดกัน 

15. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหา เรื่อง ส่วนประกอบของดิน และให้ความรู้เพิ่มเติมจาก
คำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของดิน ในการอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป.2  
2. ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงานที่ 6.2.1 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของดิน 
3. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
4. ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของดิน 
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1) ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
1) ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 2 
ลักษณะทาง 
กายภาพของดิน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

 
 
 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

2) การนำเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลปฏิบัติกิจกรรม 
การทดลอง 

-  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
น ำ เ ส น อ ผ ล ป ฏ ิ บ ั ติ
กิจกรรมการทดลอง 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

3) กิจกรรมหนูตอบได ้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

4) กิจกรรมท้าทาย 
การคิดขั้นสูง 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

5) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

6) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

7) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
3) ใบงานที่ 6.2.1 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของดิน 
4) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของดิน 
5) แผนภูมิเพลงเมืองไทยเรานี้ 
6) PowerPoint เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของดิน 
7) สมุดประจำตัว 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
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 7 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลักษณะและสมบัติของดิน                               เวลา 3 ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 3.2 ป.2/1 ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดิน และการจับตัว

เป็นเกณฑ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จำแนกชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดิน และการจับตัวเป็นเกณฑ์ได้ (K) 
2. ปฏิบัติกิจกรรมการอุ้มน้ำของดินได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน (P) 
3. สร้างแบบจำลองการเกิดของดินได้ (P) 
4. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ดิน ประกอบด้วย เศษหินซากพืชซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดินมีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่างใน
เนื้อดิน ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อ
การอุ้มน้ำที่แตกต่างกัน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ดินเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ประกอบด้วย เศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งดินในแต่ละท้องถิ่นมี

สมบัติทางกายภาพแตกต่างกันออกไป 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 

ชั่วโมงท่ี 1-2 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของดิน จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

2. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับสมบัติของดิน ให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความสนใจ
นักเรียนว่า “ถ้านักเรียนจะเพาะปลูกพืชชนิดหนึ่ง นักเรียนคิดว่าดินควรมีลักษณะเป็นอย่างไร” โดยให้นักเรียน
แต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 
(แนวตอบ : ดินจะต้องมีลักษณะเป็นเนื้อหยาบ มีความพรุนมาก และมีสีเข้ม) 

ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ลักษณะของเนื้อดินและการจับตัวของดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โดยให้แต่ละคนภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันศึกษาคนละ 1 เรื่อง จากนั้น
ให้แต่ละคนภายในกลุ่มนำเรื่องที่ตนเองศึกษาค้นคว้ามาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วร่วมกันสรุปข้ อมูลที่ได้
ลงในสมุดประจำตัวหัวข้อเรื่อง มีดังนี้ 

คนที่ 1 ศึกษาดินร่วน 
- คนที่ 2 ศึกษาดินเหนียว 
- คนที่ 3 ศึกษาดินทราย 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนแต่ละกลุ่มขณะปฏิบัติกิจกรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน 

ซักถามเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย 
3. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการอุ้มน้ำของดิน จากใบงานที่ 6.3.1 เรื่อง การอุ้มน้ำ 

ของดิน มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
- กระป๋องที่เจาะรู 3 ใบ 
- แก้วเปล่า 3 ใบ 
- แว่นขยาย 
- น้ำ 
- ดินเนื้อหยาบ ดินเนื้อละเอียด และดินเนื้อปานกลาง 
 



4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียม 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการอุ้มน้ำของดิน จากใบงานที่ 6.3.1 เรื่อง การอุ้มน้ำของดิน 

5. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม เรื่อง การอุ้มน้ำของดิน ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการอุ้มน้ำของดิน โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 
- ใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อดินและใช้มือสัมผัสเนื้อดิน จากนั้นนำดินทั้ง 3 กลุ่ม แยกใส่กระป๋อง กระป๋อง

ละ 1 กลุ่ม ในปริมาณท่ีเท่ากัน 
- วางกระป๋องแต่ละใบลงบนแก้วเปล่า แล้วตักน้ำเทใส่กระป๋องที่มีดิน กระป๋องละ 1 แก้วโดยเทลง

ช้าๆ สังเกตปริมาณน้ำทีไ่หลออกมาจากทั้ง 3 กระป๋อง 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรมแล้ว

อภิปรายผลและสรุปผลการทดลองท่ีเกิดข้ึนลงในใบงานท่ี 6.3.1 เรื่อง การอุ้มน้ำของดิน 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นสอน 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดจน
ครบทุกกลุ่ม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 

9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง การอุ้มน้ำของดิน ซึ่งได้ข้อสรุป
ร่วมกันว่า “ลักษณะของเนื้อดินมีผลต่อการอุ้มน้ำของดิน ดังนี้ 

1) เนื้อดินหยาบ จะมีช่องว่างระหว่างเนื้อดินมาก จึงอุ้มน้ำได้น้อย 
2) เนื้อดินละเอียด มีช่องว่างระหว่างเนื้อดินน้อย ดินจับตัวกันแน่น จึงอุ้มน้ำได้มาก 
3) เนื้อดินปานกลาง มีเนื้อดินโปร่ง น้ำซึมได้พอสมควร จึงอุ้มน้ำได้ปานกลาง”  

10. ครูนำบัตรภาพดิน 3 ชนิด มาติดไว้บนกระดาน 
11. ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนจากบัตรภาพดิน 3 ชนิดว่า “ดินแต่ละชนิด เรียกว่าอะไรมี

ลักษณะและสมบัติอย่างไร” โดยให้นักเรียนยกมือตอบ 
(แนวตอบ : - ดินชนิดที่ 1 เรียกว่า ดินเหนียว มีเนื้อเนียน ละเอียดมาก น้ำไหลซึม ผ่านได้ช้าที่สุดและอุ้มน้ำไว้
มาก ที่สุด เมื่อเปียก จะลื่นติดมือ แต่เมื่อแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง 

- ดินชนิดที่ 2 เรียกว่า ดินร่วน มีเนื้อนุ่มมือ แต่ไม่ละเอียดเท่าดินชนิดที่ 1 น้ำไหลซึมผ่านได้เร็วว่าดิน
ชนิดที่ 1 แต่ช้ากว่า 

- ดินชนิดที่ 3 เรียกว่า ดินทราย มีเนื้อหยาบ สากมือทั้งเมื่อเปียกและแห้ง น้ำไหลซึมผ่านได้เร็วที่สุด
และ อุ้มน้ำไว้ได้น้อยท่ีสุด เนื้อดินไม่จับตัวกัน) 



ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
12. ครูนำสลากข้อความเกี่ยวกับสมบัติของดินแต่ละชนิด ใส่ไว้ในกล่อง จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมา

หยิบสลากแล้วอ่านข้อความบนฉลากให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง แล้วถามเพื่อน ๆ ว่าข้อความที่จับได้เป็น
ลักษณะของดินชนิดใด โดยให้นักเรียนยกมือตอบ ตัวอย่างฉลากข้อความ มีดังนี้ 

- เม็ดดินเล็กที่สุด 
- เม็ดดินใหญ่ที่สุดเมื่อแห้งแล้วจะแข็งมาก 
- น้ำซึมผ่านได้ยาก 
- เหมาะแก่การปลูกข้าว 
- ไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดอื่น 
- เอาไปปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผา ถ้วย ชาม โอ่ง ไห ของเล่น ก้อนอิฐ 
- ร่วนซุย มีสีดำ หรือ ดำมาก เพราะมีซากพืชซากสัตว์ปนอยู่มาก 
- เอามาปั้นแล้วบี้ให้เป็นแผ่นบาง ๆ ได้ดีกว่าดินชนิดอื่น ๆ 
- เอาไปสร้างบ้านดิน 
- เนื้อดินแน่นละเอียด 
- เนื้อดินไม่เป็นสีดำ บางที่มีสีขาวไข่ บางที่มีสีส้มแดง 
- เป็นเม็ดละเอียด เนื้อดินโปร่ง อุ้มน้ำได้พอสมควร 
- เป็นส่วนผสมของดินเหนียวกับดินทราย 
- นำไปปลูกพืช ผัก ต้นไม้ ได้ผลดีมาก 
- เม็ดทรายปนอยู่มาก เนื้อดินหยาบ ไม่ยึดเกาะกัน 
- ไม่อุ้มน้ำ น้ำไหลผ่านได้ดี 
- ใช้ในงานก่อสร้าง ทำถนน 
13. ครูเขียนคำตอบที่นักเรียนบอกไว้บนกระดาน โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าคำตอบใด

ถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน 
14. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง ลักษณะและสมบัติของดิน และให้ความรู้

เพ่ิมเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง ลักษณะและสมบัติของดินในการอธิบายเพิ่มเติม 
15. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 และคำถามท้าทายการคิดขั้นสูง จากหนังสือ

เรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 ลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 
16. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 1 รู้จักดิน โดยเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ลง

ในสมุดประจำตัว จากนั้นนักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 1 รู้จักดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2    
ลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 

17. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์
ผลงาน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยช่วยกันสร้างแบบจำลองการเกิดของดินโดยนำส่วนประกอบ
ของดินในอัตราส่วนต่าง ๆ มาผสมกัน แล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 



ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. นักเรียนแต่ละคนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 จากนั้นครูถาม
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามรายการข้อ 1-5 เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากการ
เรียนจบบทที่ 1 รู้จักดิน 

2. ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงานที่ 6.3.1 เรื่อง การอุ้มน้ำของดิน 
3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้ที ่ 1 ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ ป.2  
4. ครูตรวจ คำถามท้าทายการคิดข้ันสูง ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
5. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 1 รู ้จักดิน ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ ป.2  
6. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
7. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 1 รู้จักดิน ในสมุดประจำตัว 
8. ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงาน แบบจำลองการเกิดของดิน 
9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1) ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
1) การอุ้มน้ำของดิน 

 
 
 
- ตรวจใบงานที่ 6.3.1 
เรื่อง การอุ้มน้ำ 
ของดิน 

 
 
 
- ใบงานที่ 6.3.1 
เรื่อง การอุ้มน้ำของดิน 

 
 
 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

2) การนำเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลปฏิบัติกิจกรรม 
การทดลอง 

-  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
น ำ เ ส น อ ผ ล ป ฏ ิ บ ั ติ
กิจกรรมการทดลอง 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

3) กิจกรรมสรุป
สาระสำคัญประจำ 
บทที่ 1 รู้จักดิน 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

4) กิจกรรมท้าทาย 
การคิดขั้นสูง 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

5) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

6) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

7) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
3) ใบงานที่ 6.3.1 เรื่อง การอุ้มน้ำของดิน 
4) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการอุ้มน้ำของดิน 
5) บัตรภาพดิน 3 ชนิด 
6) สลากข้อความเกี่ยวกับสมบัติของดินแต่ละชนิด 
7) PowerPoint เรื่อง ลักษณะและสมบัติของดิน 
8) วีดิทัศน์เกี่ยวกับสมบัติของดิน จาก https://www.youtube.com/watch?v=YWZVWZBRJ64 
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............................................ 
 

 

 

 

 

 



    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

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

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ว 3.2 ป.2/2 อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่รวบรวมได้และการจับตัวเป็นเกณฑ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกการใช้ประโยชน์จากดินได้ (K) 
2. ปฏิบัติกิจกรรมประโยชน์ของดินได้ถูกต้องตามข้ันตอน (P) 
3. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามลักษณะและสมบัติของดิน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืช สัตว์และมนุษย์ซึ่งสิ่งมีชีวิตเกือบ

ทุกชนิดใช้ดินในการดำรงชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 

ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูทักทายกับนักเรียน จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูให้นักเรียนร้องเพลงข้าวโพดสาลี และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ โดยครูติด

แผนภูมิเพลงข้าวโพดสาลีไว้บนกระดาน จากนั้นครูนำร้องเพลงให้นักเรียนร้องตามก่อนแล้วค่อยร้องพร้อมกัน 
ดังนี้ 

3. ครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 2-3 คน ออกมาแสดงท่าประกอบเพลงข้าวโพดสาลี โดยให้เพื่อน
ที่อยู่ในชั้นเรียนร้องเพลง และปรบมือเป็นจังหวะ จากนั้นครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า  “ในเนื้อเพลงข้าวโพด
สาลี ใช้ประโยชน์จากดินทำอะไรบ้าง” โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการเฉลยว่ า
ถูกหรือผิด 

4. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 2 ประโยชน์จากดิน จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 1 คน ให้เป็นผู้อ่านนำและให้นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียน
เป็นผู้อ่านตามทีละคำ 

5. ครูถามคำถามสำคัญประจำบทเพื่อกระตุ้นนักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาว่า “เราสามารถใช้ประโยชน์
จากดินได้อย่างไรบ้าง” โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 
(แนวตอบ : ใช้ในการปลูกพืชต่าง ๆ ใช้ในการปั้นเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น) 

6. นักเรียนแต่ละคนอ่านกิจกรรมนำสู่การเรียน เมื่ออ่านจบ ครูให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุด
ประจำตัว 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การนำดินมาใช้ประโยชน์ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น อินเทอร์เน็ต 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขี ยนสรุป
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 



3. ครูถามคำถามกระต้นความคิดนักเรียนว่า “สัตว์และพืชใช้ประโยชน์จากดินอย่างไรบ้าง” 
(แนวตอบ : สัตว์ใช้ดินเป็นที่อยู่อาศัย และพืชใช้ดินเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช) 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 

4. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ประโยชน์ของดิน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.2 
มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 

- สีไม้ 1 กล่อง 
- กระดาษแข็ง 1 แผ่น 
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์

ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ประโยชน์ของดิน จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2  
6. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 ประโยชน์ของดิน ให้นักเรียนทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ที ่ถูกต้อง จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจการใช้ประโยชน์จากดินภายในโรงเรียนแล้วบันทึกลงในสมุด
ประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดินตามลักษณะและ
สมบัติของดินแต่ละชนิด จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด แล้วร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้ลงใน
สมุดประจำตัว 

8. จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาเขียนเป็นแผนผัง หรือแผนภาพลงในกระดาษแข็งพร้อม
ระบายสีให้สวยงาม 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดจน 

ครบทุกกลุ่ม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
10. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยตอบคำถามลงใน

สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
11. ครูสุ ่มเลขที ่นักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูให้นักเรียนร่วมกัน

พิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน 
 
 
 



ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
12. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยว เรื่อง ประโยชน์ของดิน และให้ความรู้เพิ่มเติมจาก

คำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง ประโยชน์ของดิน ในการอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป.2  
2. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
3. ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 ประโยชน์ของดิน 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1) ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
1) กิจกรรมนำสู่ 
การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หร ือแบบฝ ึกห ัดว ิทยา   
ศาสตร์ ป.2 

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

 
 
 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

2) ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 1 
ประโยชน์ของดิน 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หร ือแบบฝ ึกห ัดว ิทยา    
ศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

3) การนำเสนอผล 
การปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลปฏิบัติกิจกรรม 

- แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
น ำ เ ส น อ ผ ล ป ฏ ิ บ ั ติ
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

4) กิจกรรมหนูตอบได ้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

5) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

6) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

7) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
3) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ประโยชน์ของดิน 
4) แผนภูมิเพลงข้าวโพดสาลี 
5) PowerPoint เรื่อง ประโยชน์ของดิน 
6) 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 9 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ประโยชน์ของดินแต่ละชนิด                                        เวลา 3 ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ว 3.2 ป.2/2 อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่รวบรวมได้และการจับตัวเป็นเกณฑ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดินแต่ละชนิดได้ (K) 
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินแต่ละชนิดได้ (P) 
3. นำประโยชน์จากดินแต่ละชนิดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A) 
4. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามลักษณะและสมบัติของดิน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืช สัตว์และมนุษย์ซึ่งสิ่งมีชีวิตเกือบ

ทุกชนิดใช้ดินในการดำรงชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย รับผิดชอบ 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 

ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการนำดินมาใช้ประโยชน์ จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

2. ครูนำบัตรภาพพืชชนิดต่าง ๆ มาติดไว้บนกระดาน ให้นักเรียนดู 
3. จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังนี้ 
• พืชที่ครูนำมาให้ดูคือพืชนิดใดบ้าง 
(แนวตอบ : นักเรียนอาจตอบว่า ไผ่ เงาะ ข้าว ตะบองเพชร ทานตะวัน บัว มันสำปะหลัง อ้อยส้ม) 
• นักเรียนคิดว่า ดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุด (แนวตอบ : ดินร่วน) 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล) 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกีย่วกับ เรื่อง ประโยชน์ของดินแต่ละชนิด จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดจนครบ

ทุกกลุ่ม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 

 

 

 

 

 



ชั่วโมงท่ี 2-3 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (ต่อ) 

4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละเท่า ๆ กัน ตามความสมัครใจ จากนั้นครูนำบัตรภาพพืช
ชนิดต่าง ๆ จากชั่วโมงท่ีผ่านมา ให้นักเรียนดูอีกครั้ง แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า “พืชเหล่านั้นเหมาะแก่การ
ปลูกในดินชนิดใด” 

5. ครูนำบัตรภาพพืชชนิดต่าง ๆ มาติดคว่ำหน้าคละกันไว้บนกระดาน จากนั้นครูอธิบายกติกาการเล่น
เกมทายภาพ ให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนี้ 

• ให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนออกหน้าชั้นฝ่ายละ 1 คน เพ่ือจะเป็นคนเลือกเปิดบัตรภาพ จากนั้นให้เพ่ือน 
ๆ ฝ่ายตนเองทายว่าพืชที่ฝ่ายตนเองเปิด เหมาะแก่การปลูกในดินชนิดใด (ดินร่วน ดินทราย ดินเหนียว) 

• ถ้าทายถูกจะได้ภาพละ 2 คะแนน สลับกันเลือกและทายทีละฝ่ายจนครบจำนวนภาพที่ครูเตรียมไว้ 
• เมื่อจบเกมครูสรุปคะแนน ฝ่ายไหนทายถูกมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ 
6. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของดินแต่ละชนิด ดังนี้ 
• “ดินร่วน เหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไป เช่น ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ผักสวนครัว เป็นต้น 
• ดินเหนียว เหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมาก ๆ เช่น บัว ข้าว เป็นต้น และยังสามารถ

นำมาใช้ในการปั้นเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ 
• ดินทราย เหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้ง หรือพืชที่ต้องการน้ำน้อย เช่น อ้อย มะพร้าว เป็นต้น” 
7. ครูถามคำถาม โดยใช้คำถามท้าทายการคิดข้ันสูง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 ว่า “คุณแม่ให้

คุณพ่อไปซื้อดินเพื่อมาปลูกบัว นักเรียนคิดว่าคุณพ่อควรซื้อดินชนิดใด เพราะอะไร” 
(แนวตอบ : ดินเหนียว เพราะ บัวเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก และดินเหนียวเป็นดินที่น้ำและอากาศ 
ซึมผ่านได้ยาก สามารถอุ้มน้ำได้ดี) 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง ประโยชน์ของดินแต่ละชนิด และให้ความรู้

เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื ่อง ประโยชน์ของดินแต่ละชนิดในการอธิบาย
เพ่ิมเติม 

9. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 และคำถามท้าทายการคิดขั้นสูง จากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 ลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  

10. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 2 ประโยชน์จากดิน โดยเขียนเป็นแผนผัง
มโนทัศน์ลงในสมุดประจำตัว จากนั้นนักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 2 ประโยชน์จากดินจากหนังสือเรียน 
วิทยาศาสตร์ ป.2 ลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป.2  

11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา เพื่อเป็นการวัด
ความรู้หลังเรียนของนักเรียน 



12. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน จากนั้นศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2 แล้วให้แต่ละคู่เลือกดินมา 1 ชนิด ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินที่
เลือกมา 1 อย่าง แล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมบอกวิธีการและผลที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากดิน
ชนิดนั้น 

ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. นักเรียนแต่ละคนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 จากนั้นครูถาม
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามรายการข้อ 1-5 เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากการ
เรียนจบบทที่ 2 ประโยชน์ของดิน 

2. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ ที ่ 6 ดินในท้องถิ ่นของเราเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน 

3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้ที ่ 1 ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.2  

4. ครูตรวจ คำถามท้าทายการคิดข้ันสูง ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
5. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 2 ประโยชน์ของดิน ในสมุดประจำตัวหรือ

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
6. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
7. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 2 ประโยชน์จากดิน ในสมุดประจำตัว 
8. ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงาน การใช้ประโยชน์จากดิน 
9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของดินแต่ละชนิด 
 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1) ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
1) กิจกรรมนำสู่ 
การเรียน 

 
 
 
- การสังเกตการปฏิบัติก ิ
จกรรมการเล่นเกมทา 
ยบัตรภาพพืช 
ชนิดต่าง ๆ 

 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

 
 
 
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

2) การนำเสนอผลงาน/
ผลการปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลงาน/ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรม 

- แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
นำเสนอผลงาน 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

3) กิจกรรมสรุป 
สาระสำคัญประจำ 
บทที่ 2 ประโยชน์ 
จากดิน 

- ตรวจสมุดประจำตัว - สมุดประจำตัว - ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

4) กิจกรรมพัฒนา 
การเรียนรู้ที่ 1 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

5) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

6) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

7) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินในท้องถิ่นของเรา 
3) บัตรภาพพืชชนิดต่าง ๆ 
4) PowerPoint เรื่อง ประโยชน์ของดินแต่ละชนิด 
5) 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............................................ 
 

 

 

 

 


