
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง  การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง                   เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 2.3 ป.2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ 

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
  ว 2.3 ป.2/2 ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกัน 

อันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สังเกตและอธิบายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้ (K) 
 2. บอกแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้ (K) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อบรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงได้ถูกต้อง (K) 
 4. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทำให้มองเห็น
วัตถุนั้นการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรงส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่
แหล่งกำเนิดแสงต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ  เข้าสู่
ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้จึงต้องหลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพ เมื่อจำเป็น และต้องจัด
ความสว ่างให ้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช ่น การอ่านหนังส ือ การดูจอโทรทัศน์การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงในทุกทิศทางเป็นแนวตรงเมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบ
ที่ผิวของวัตถุแล้วสะท้อนมาเข้าตาของเราจะทำให้เรามองเห็นวัตถุต่าง ๆ แต่ถ้าแสงที่เรามองเห็นมีความสว่าง
ไม่เหมาะสมเข้ามาสู่ตาของเราอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเราได้ เราจึงต้องมีแนวทางในการป้องกัน
อันตรายจากแสง 
 
 
 



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 แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นนักเรียนท ำ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงในชีวิตประจำวัน เพื่อวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่
กิจกรรม 
 2. นักเรียนอ่านสาระสำคัญและดูภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงในชีวิตประจำวัน จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นครูถามคำถามสำคัญประจำบทว่า “เราสามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไร” 
แล้วให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 
(แนวตอบ : สามารถมองเห็นได้จากดวงตาของเรา) 
 3. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 แสงและการมองเห็น จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 1 คน ให้เป็นผู้อ่านนำ และให้นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียน
เป็นผู้อ่านตามทีละคำ 
 4. นักเรียนแต่ละคนอ่านกิจกรรมนำสู่การเรียน เมื่ ออ่านจบ ครูให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตและ
เปรียบเทียบภาพกลางวันและกลางคืน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 แล้วตอบคำถาม ลงในสมุด
ประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 
 



ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับ เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 3. ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า “แสงมีทิศทางการเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแส ง
อย่างไร” โดยให้แต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ 
(แนวตอบ : เคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง และเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง) 
 4. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
ป.2 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
  - ไฟแช็ก 1 อัน - เทียนไข 1 แท่ง 
  - กระดาษ A4 1 แผ่น - กรรไกร 
  - ไฟฉาย 1 กระบอก - กล่องกระดาษที่เจาะรูรอบกล่อง 1 กล่อง 
 5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1
การเคลื่อนที่ของแสง จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2  
 6. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง ตอนที่ 1 จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2  
 7. ครูจุดเทียนไขวางไว้กลางห้อง แล้วให้นักเรียนสังเกต จากนั ้นนักเรียนแต่ละกลุ ่มร่วมกันตั้ง
สมมุติฐานว่า “แสงมีการเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงอย่างไร” แล้วบันทึกผลลงในสมุด 
 8. นักเรียนนำกระดาษ A4 มาม้วนเป็นท่อทรงกระบอก และงอปลายของม้วนกระดาษ จากนั้นนำไป
ส่องดูแสงเปลวเทียน แล้วบันทึกข้อมูลที่สังเกตได้ลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2  
 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสง 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 
 10. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 1การ
เคลื่อนที่ของแสง ตอนที่ 2 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 
 11. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งสมมติฐานว่า “แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงไปทิศทางใด”แล้ว
บันทึกลงในสมุด จากนั้นนักเรียนช่วยกันปิดประตู หน้าต่าง และหลอดไฟทุกดวงในห้องเพ่ือทำให้ในห้องมืด 
 12. ครูแจกกล่องกระดาษที่เจาะรูรอบกล่อง ให้กลุ่มละ 1 กล่อง และให้แต่ละกลุ่มทำการทดลองโดย
เปิดไฟฉายแล้วส่องแสงไฟฉายลงไปในกล่องกระดาษ จากนั้นสังเกตและวาดภาพแสงที่ส่องผ่านออกมาจากรู
ของกล่อง แล้วบันทึกผลการทำกิจกรรมการทดลอง ลงในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 
 13. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 
เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง 
 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 14. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 หน้า
ชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกัน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้
นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 15. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง 
 16. ครูอธิบายเพิ ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี ่ยวกับ เรื ่อง การเคลื ่อนที ่ของแสงว่า “แสงเกิดจาก
แหล่งกำเนิดแสง แสงเคลื่อนที่ออกเป็นแนวเส้นตรง และแผ่ออกไปทุกทิศทาง” 
 17. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 
 
ชั่วโมงท่ี 4 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (ต่อ) 
 18. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เรื่อง
การเคลื่อนที่ของแสง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2  
 19. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง แหล่งกำเนิดแสงตามการเกิด จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด 
 20. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงในสมุดประจำตัว 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



 21. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ 
ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 22. ครูนำบัตรภาพแหล่งกำเนิดแสง มาติดไว้บนกระดาน 
 23. จากนั้นครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบัตรภาพแหล่งกำเนิดแสง แล้วให้นักเรียนอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นว่า “บัตรภาพใดบ้าง ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งกำเนิดแสง 
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ” 
 24. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 
และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การเคลื่อนที่ของ 
แสงจากแหล่งกำเนิดแสง ในการอธิบายเพิ่มเติม 
 25. นักเรียนตอบคำถามท้าทายการคิดขั้นสูง จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 ลงในสมุด
ประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 26. ครูสุ ่มเลขที ่นักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูให้นักเรียนร่วมกัน
พิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน 
 
ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงในชีวิตประจำวันเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน 

2. ครูตรวจ คำถามท้าทายการคิดข้ันสูง ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
4. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
5. ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง 
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 
 
 
 
 
 

 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 การประเมินก่อนเรียน 
- แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 6 แสงใน 
ชีวิตประจำวัน 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 6 แสงใน 
ชีวิตประจำวัน 

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 6 แสงใน 
ชีวิตประจำวัน 

 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 

     2) ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
    1) กิจกรรมนำสู่ 
การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ ป.2 

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 

     2) ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 1 
การเคลื่อนที่ของ 
แสง         

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

    3) การนำเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลปฏิบัติกิจกรรม 
การทดลอง 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     4) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) กิจกรรมท้าทาย 
การคิดขั้นสูง 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     7) พฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 



 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

8) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย 
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงในชีวิตประจำวัน 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงในชีวิตประจำวัน 
3) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง 
4) บัตรภาพแหล่งกำเนิดแสง 
5) PowerPoint เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 
6) QR Code เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง 
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 11 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  การมองเห็นวัตถุ                                        เวลา  4  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 2.3 ป.2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ 

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
  ว 2.3 ป.2/2 ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกัน 

อันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สังเกตและอธิบายการมองเห็นวัตถุได้ (K) 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่ออธิบายการมองเห็นวัตถุได้ถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน (P) 
 3. เสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม (P) 
 4. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทำให้มองเห็น
วัตถุนั้นการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรงส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่
แหล่งกำเนิดแสงต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ  เข้าสู่
ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้จึงต้องหลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพ เมื่อจำเป็น และต้องจัด
ความสว ่างให ้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช ่น  การอ่านหนังส ือ การดูจอโทรทัศน์การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงในทุกทิศทางเป็นแนวตรงเมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบ
ที่ผิวของวัตถุแล้วสะท้อนมาเข้าตาของเราจะทำให้เรามองเห็นวัตถุต่าง ๆ ในการมองดูสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราใช้
สายตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองและใช้แสงจากแหล่งกำเนิดแสงจึงทำให้เรามองเห็นแสงหรือวัตถุต่าง ๆ ได้
ช ัดแต่ถ ้าแสงนั ้นมีความสว่างที ่ไม ่เหมาะสมต่อการมองเห็นอาจจะส่งผลเสียต่อดวงตาของเราได้ใ ช้
ชีวิตประจำวันเราใช้แสงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เราจึงต้องจัดความสว่างของแสงให้เหมาะสมต่อการทำ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพื่อป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมที่อาจจะ
ส่งผลเสียต่อตาของเราได้ซึ่งเรามีแนวทางการป้องกันอันตรายจากแสงที่มีความสว่างไม่เหมาะสม 



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 จากนั้นแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 2. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี ่ยวกับแสงและการมองเห็น ให้นักเรียนดู จากนั้นครูสนทนาซักถามนักเรียน
เกี่ยวกับวีดิทัศน์ โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 
ดังนี้ 
 - เราสามารถมองเห็นแสงจากเทียนไขได้จากทิศทางใดบ้าง (แนวตอบ : เราสามารถมองมองเห็นแสง
จากเทียนไขได้ทุกทิศทาง) 
 - แนวทางการเคลื่อนที่ของแสงจากเทียนไขเคลื่อนที่เป็นอย่างไร (แนวตอบ : เคลื่อนที่เป็นแนวตรง) 
 - แสงมีความเร็วในการเคลื่อนที่เท่าใด (แนวตอบ : แสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อ
วินาที) 
 - แสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกใช้เวลาเท่าใด (แนวตอบ : 8 นาที) 
 - นักเรียนสามารถสรุปการเคลื่อนที่ของแสงว่าอย่างไร (แนวตอบ : แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสง
เป็นแนวตรงแผ่ออกไปทุกทิศทาง) 
 
 
 



ขั้นสอน 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับ เรื ่อง การมองเห็นของวัตถุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 3. ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า “เพราะเหตุใด เราจึงสามารถมองเห็นวัตถุต่ าง ๆ ได้”
โดยให้แต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ 
 4. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 การมองเห็นของวัตถุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ป.2 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
  - กระดาษแข็ง 1 แผ่น - เหรียญ 10 บาท 1 เหรียญ 
  - วัตถุปริศนา 1 ชิ้น - คัตเตอร์ หรือกรรไกร 
  - ไฟฉาย 1 กระบอก - กล่องลัง 1 กล่อง 
 5. ครูให้นักเรียนเล่นเกมรวมเงิน เพื่อให้นักเรียนจัดกลุ่มตามที่ครูกำหนด โดยมีกติกาการเล่น คือให้
นักเรียนยืนเป็นวงกลมแล้วร่วมกันร้องเพลงรวมเงิน ดังนี้ 
      เพลงรวมเงิน 
    รวมเงิน รวมเงิน วันนี้ รวมกันดีดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาด (ซ้ำ) 
    ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท ผู้ชายอย่าให้ขาดเป็นห้าสิบสตางค์ 
    รวมให้ได้................บาท ตามคำสั่งที่ครูสั่ง 
 6. จากนั้นให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามกิจกรรมที่เล่น แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนกลุ่ม 1 คนเป็นตัวแทน
กลุ ่ม และสมาชิกภายในกลุ ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ที ่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 การมองเห็นวัตถุจากหนังสือเรียน 
วิทยาศาสตร์ ป.2  
 7. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 2 การมองเห็นวัตถุ ให้นักเรียนทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ที ่ถูกต้อง จากนั ้นนักเรียนแต่ละกลุ ่มปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 การมองเห็นวัตถุ ตอนที่ 1 จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
   - นำกล่องลังมาเจาะรูด้านข้างกล่องให้มีขนาดเล็ก 1 รู 
   - เจาะรูที่ฝากล่องให้มีขนาดใหญ่กว่าปากของกระบอกไฟฉาย แล้วใช้กระดาษแข็งปิดรู 
   - นำวัตถุปริศนาใส่ไว้ในกล่อง โดยไม่ให้ตัวแทนกลุ่มเห็น 
 8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคาดคะเนว่า “ถ้ามองผ่านรูข้างกล่องเข้าไปในกล่องจะมองเห็นวัตถุ
หรือไม่” แล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 



 9. สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทดสอบการคาดคะเน โดยให้ตัวแทนกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
  - มองผ่านรูด้านข้างกล่องเข้าไปภายในกล่อง แล้วบอกว่า เห็นวัตถุที่อยู่ภายในกล่องหรือไม่และวัตถุ
นั้นคือสิ่งใด แล้วบันทึกผล 
  - สมาชิกในกลุ่มเปิดกระดาษแข็งท่ีปิดฝากล่องออก และเปิดไฟฉายส่องแสงเข้าไปภายในกล่องจากนั้น
ให้ตัวแทนกลุ่มส่องดูวัตถุอีกครั้ง แล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุภายในกล่อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 
 11. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 2การ
มองเห็นวัตถุ ตอนที่ 2 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่ มศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับ เรื่อง แนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองเห็นวัตถุที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด 
 12. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นคว้ามาจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ แผนผังมโนทัศน์ ลงในกระดาษแข็ง พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)ชั่วโมงท่ี 4 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 13. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ตอนที่ 1 และตอนที่ 2หน้า
ชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกัน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้
นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 14. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 การมองเห็นวัตถุ 
 15. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 

ชั่วโมงท่ี 4 
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) (ต่อ) 
 16. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code 
เรื่อง การมองเห็นของวัตถุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2  
 
 



 17. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 2-3 คน ตามความสมัครใจ โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง และการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิด
แสง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด 
 18. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุป
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงในสมุดประจำตัว 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 19. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียน
นำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 20. ครูสุ่มเลขที่นักเรียน จำนวน 3 คน ให้ยกตัวอย่างการป้องกันอันตรายจากแสงที่มีความสว่าง 
ไม่เหมาะสม มาคนละ 1 ตัวอย่าง (แนวตอบ : ตัวอย่าง เช่น สวมแว่นตากันแดด อ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสง
สว่างที่เหมาะสมสวมอุปกรณ์ป้องกันแสงขณะเชื่อมโลหะ เป็นต้น) 
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 21. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การมองเห็นวัตถุ และให้ความรู้เพิ่มเติม 
จากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การมองเห็นวัตถุ ในการอธิบายเพิ่มเติม 
 22. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 1 แสงและการมองเห็น โดยเขียนเป็ น
แผนผังมโนทัศน์ ลงในสมุดประจำตัว 
 23. จากนั้นทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 และกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 1 แสงและการมองเห็น 
จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 ลงในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
 24. ครูสุ่มเลขที่นักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูให้นักเรียนร่วมกัน
พิจารณาว่าคำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน 
 25. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงในชีวิตประจำวัน เพ่ือเป็นการ
วัดความรู้หลังเรียนของนักเรียน 
 26. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจของนักเรียน จากนั้นให้แต่ละคู่ศึกษา
กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยให้ช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ 
วัสดุที่ใช้กรองแสงได้ แล้วเลือกวัสดุมา 1 ชนิด นำมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองแสง 
 27. จากนั้นนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปทดสอบ โดยใช้มองแสงไฟในห้องเรียนว่ามีประสิทธิภาพในการ
กรองแสงได้หรือไม่ เมื่อทำเสร็จให้แต่ละกลุ่มนำผลการคิดค้น และชิ้นงานของกลุ่มตนเองนำเสนอแนวคิดหน้า
ชั้นเรียน โดยครูให้คำแนะนำและเสนอแนะส่วนที่บกพร่อง 
 
 
 



ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. นักเรียนแต่ละคนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 จากนั้นครูถาม
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามรายการข้อ 1-5 เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากการ
เรียนจบบทที่ 1 แสงและการมองเห็น 
 2. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้ที ่ 1 ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.2  
 5. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 1 แสงและการมองเห็น ในสมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2  
 6. ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 7. ครูวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 การมองเห็นวัตถุ 
 8. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 1 แสงและการมองเห็นในสมุด
ประจำตัว 
 9. ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงาน การประดิษฐ์อุปกรณ์วัสดุที่ใช้สำหรับกรองแสง 
 10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุ และการป้องกันอันตรายจากแสงที่มี
ความสว่างไม่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
1) ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 2 
การมองเห็นวัตถุ 

 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

 
- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     2) การนำเสนอ
ผลงาน/ผลการปฏิบัติ
กิจกรรมการผสมกันของ 
วัสดุ 

- ประเมินการนำเสนอ 
ผลงาน/ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.2 

- แบบประเมินการ
นำเสนอ 
ผลงาน 
ป.2 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

    3) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     4) กิจกรรมสรุป 
สาระสำคัญประจำ 
บทที่ 1 แสงและ 
การมองเห็น 

- ตรวจสมุดประจำตัว - สมุดประจำตัว - ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) กิจกรรมพัฒนา 
การเรียนรู้ที่ 1 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด 
วิทยาศาสตร์ ป.2 

- สมุดประจำตัว หรือ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.2 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     6) กิจกรรมฝึกทักษะ 
บทที่ 1 แสงและ 
การมองเห็น 

- 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. การประเมินหลังเรียน 
- แบบทดสอบ 
หลังเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 6 แสงใน 
ชีวิตประจำวัน 

- ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 6 แสงใน 
ชีวิตประจำวัน 

- แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
แสงในชีวิตประจำวัน 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

3. การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน (รวบยอด) 

- ตรวจผลงาน 
การประดิษฐ์อุปกรณ์ 
วัสดุที่ใช้สำหรับกรอง 
แสง 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน (รวบยอด) 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงในชีวิตประจำวัน 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงในชีวิตประจำวัน 
3) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 การมองเห็นวัตถุ 
4) PowerPoint เรื่อง การมองเห็นวัตถุ 
5) QR Code เรื่อง การมองเห็นวัตถุ 
6) วีดิทัศน์เกี่ยวกับแสงและการมองเห็น 
   จาก https://www.youtube.com/watch?v=nUuHLKPQDNk 
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............................................ 
 
 
 
 

 

 

 


