
       

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต                   เวลา  2  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.1 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของสิ่งมีชีวิตได้ (K) 
2. เปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้ (P)  
3. มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (A) 

 

สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่

เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่าง
จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในยีน ซึ่งยีน คือ หน่วยพันธุกรรมที่ทำ
หน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 



       

 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครทูักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งผลการเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูใหน้ักเรียนช่วยกันสังเกตภาพหน้าบทที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จากหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.5 แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยจะต้องอยู่ในความสงบ เคารพใน
การแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น โดยครูคอยเสริมข้อมูลในส่วนที่บกพร่อง 

3. ครูถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความคิดว่า จากภาพลูกมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกับพ่อและแม่  (แนว
ตอบ เช่น เส้นผม สีผมเหมือนพ่อและแม่ หนังตาบนเหมือนแม่ จมูกเหมือนพ่อ) 

4. ครูให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 2 โดยครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน
เป็นผู้อ่านนำและให้นักเรียนอ่านตาม ดังนี้ 

 

heredity (ฮิ’เร็ด-ดิทิ) พันธุกรรม 

skin color (ซกิน ‘คัลเลอ) สิผิว 

hair color (แฮ ‘คัลเลอ) เส้นผม 
 

5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมนำสู่การเรียน โดยอ่าน
สถานการณ์จาก หนังสือเรียน แล้วช่วยกันสำรวจและสืบค้นสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก 5 ชนิด โดยให้วาดภาพลงในสมุด พร้อมเขียนบรรยายลักษณะที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่รุ่นลูก เพ่ือนำมาอภิปรายและสรุปคำตอบร่วมกันในชั้นเรียน 

          (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครนูำภาพสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปราย ดังนี้ 
1) จากภาพ ลูกสุนัขตัวไหนเป็นลูกของสุนัขตัวไหน 
2) นักเรียนสังเกตจากสิ่งใดว่า ลูกสุนัขตัวนั้นเป็นลูกของสุนัขตัวไหน 

2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้มองเห็นความแตกต่าง
ระหว่างพวกหรือกลุ่มได้ชัดเจน เช่น คนในแต่ละครอบครัว ม้ากับวัว เป็ดกับปลา  

3. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ต จากนั้นครูให้นักเรียนตอบคำถามว่า   
นักเรียนมีลักษณะใดเหมือนหรือแตกต่างจากพ่อกับแม่บ้าง  

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



       

 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นช่วยกันศึกษาการทำกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทาง
พันธุกรรม จากหนังสือเรียน โดยให้ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรม แล้วให้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามลำดับให้ครบถ้วน จากนั ้นบันทึกลงในสมุดประจำตัวหรือบันทึกในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม 
2. ครูจับสลากสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียนที

ละกลุ่ม 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนจนครบ จากนั้นให้นักเรียนทุกคน

ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ต  

2. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในยีน ซึ่ง
ยีน คือ หน่วยพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชวีิต 
ยีนจะอยู่บนโครโมโซมซึ่งอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยโครโมโซมแท่งหนึ่ง จะมียีนอยู่เป็น
จำนวนมาก เนื่องจากโครโมโซมอยู่กันเป็นคู่ ยีนที่อยู่บนโครโมโซมจึงมีเป็นคู่ด้วย 

3. ครใูห้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียน ลงในสมุดประจำตัว หรือทำใน
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นสรุป 
ครูสุ ่มนักเรียนตามเลขที่ 5 - 6 คน ให้ออกมาอธิบายความรู้เกี ่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของ

สิ่งมีชีวิต จากนั้นให้นักเรียนทั้งห้องร่วมกันสรุปความรู้จนได้ข้อสรุปว่า ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งต่อไปเรื่อยๆ เช่น 
ลักษณะสีผิวของมนุษย์ ลักษณะขอบใบของพืช ลักษณะใบหูของสัตว์ 
 

ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล     
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 



       

 

2. ครูตรวจสอบการทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในสมุดประจำตัว หรือตรวจผลการทำกิจกรรมนำสู่การ
เรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 1 เรื ่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ในสมุดประจำตัวหรือใน
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) ผลบันทึกการทำ 
        กิจกรรมที่ 1 
 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) กิจกรรมหนูตอบได้ 
         

- ตรวจสมุดประจำตัว 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) การนำเสนอผล 
         การทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     7) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
3) วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 1 เช่น บัตรภาพรุ่นพ่อแม่ของสัตว์   
4) PowerPoint เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
5) สมุดประจำตัวนักเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) 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................................................................แลว้มีความเห็นดังนี้  

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 



       

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวของมนุษย์           เวลา  2  ชั่วโมง 
            ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.1 ป.5/1.1  อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของมนุษย์ได้ (K) 
2. สำรวจและเปรียบเทียบเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของตนเองกับคนในครอบครัว

ได้ (P)  
3. ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 
- ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
- ลักษณะของตนเองจะคล้ายคลึงกับคนในครอบครัว 

 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่

เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่าง
จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยคนเราจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับคนในครอบครัวของเรา ลักษณะต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน
นี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะบางลักษณะจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เรียกว่า การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ หรืออาจมีลักษณะเหมือนปู่ ย่า ตา ยาย 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้    
2. มุ่งม่ันในการทำงาน   
3.  กล้าแสดงออก  

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูสุ่มเลือกนักเรียนชายและหญิง อย่างละ 1 คู่ ให้ออกมาหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
สังเกตเพ่ือนที่ยืนอยู่หน้าห้อง 

2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน โดยตั้งคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
1) นักเรียนคิดว่า เพื่อนที่ยืนอยู่หน้าชั้นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันหรือไม่ เพราะเหหตุใด  

(แนวตอบ  ไม่คล้ายคลึงกัน เพราะเพ่ือนไม่ใช่ลูกท่ีมีพ่อแม่เดียวกัน) 
2) นักเรียนคิดว่า ถ้าเพื่อนที่ยืนอยู่ห้องมีพ่อแม่คนเดียวกัน เพื่อนที่ยืนอยู่หน้าห้องจะมีรูปร่าง

หน้าตาคล้ายคลึงกันหรือไม่ (แนวตอบ  เหมือนกัน) 
3) นักเรียนคิดว่า ถ้าคนที่เป็นพ่อแม่คนเดียวกัน จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันได้หรือไม่  

เพราะอะไร (แนวตอบ  ได้ เพราะอาจได้รับลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างมาจากปู่ ย่า 
ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หรือคนในรุ่นอื่นๆ) 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า มนุษยเ์มื่อเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จะสามารถสืบพันธุ์ออกลูก
ออกหลานได้ ลูกหลานที่ดำรงพันธุ์ต่อไปจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่และบรรพบุรุษ  
เช่น ลักษณะเส้นผม ลักษณะหนังตาบน ความสูง สีผม สีผิว สีตา  

2. ครูแจกใบงาน เรื่อง การสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัว  โดยให้นักเรียนสำรวจ
ตนเองว่า มีลักษณะใดบ้างท่ีเหมือนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว แล้วบันทึกผลลงในใบงาน 

3. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 3 - 4 คน ให้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของตนเองกับ
สมาชิกในครอบครัวที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลร่วมกัน 

4. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรมว่า จากการทำกิจกรรมนักเรียนจะ
เห็นได้ว่าตัวเองและพี่น้องมีลักษณะบางลักษณะเหมือนพ่อ และมีบางลักษณะเหมือนแม่ บาง



       

 

ลักษณะอาจไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่ แต่อาจเป็นลักษณะที่เหมือนปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งลักษณะที่
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหลานได้นั้นเป็นลักษณะทางพันธุกรรม 

5. นักเรียนแต่ละคนศึกษาข้อมูลในหัวข้อ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ และตัวอย่าง
แผนภูมิการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวของมนุษย์ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

6. ครูให้นักเรียนแต่ละคนจัดทำแผนภูมิ เรื่อง ครอบครัวของตนเอง โดยให้ติดรูปสมาชิกในครอบครัวลง
ในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ ตามตัวอย่างแผนภูมิที่กำหนดให้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม จากนั้น ตอบ
คำถามตามประเด็นที่กำหนดให้ในใบงาน เรื่อง แผนภูมิครอบครัวของฉัน 

 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอแผนภูมิครอบครัวของตนเองที่หน้าชั้นเรียนตามลำดับเลขที่
จนครบทุกคน 

    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2. ครูอธิบายเพิ ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า แม้ว่าเรากับสมาชิกในครอบครัวของเราจะมีลักษณะ

บางอย่างเหมือนกัน แต่ทุกคนก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากคนอื่นที่ทำให้เรารู้ว่า เราเป็น
ใคร และมีลักษณะอย่างไร เช่น ตัวเราและพ่ีน้องของเรามีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับพ่อแม่ แต่จะ
มีบางอย่างที่แตกต่างกัน ทั้งๆ ที่เป็นพ่ีน้องจากพ่อแม่เดียวกัน ความแตกต่างนี้เรียกว่า ความแปรผัน
ทางพันธุกรรม 

 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1. นักเรียนแต่ละคนสืบค้นเกี่ยวกับ ความแปรผันทางพันธุกรรม และกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ของเกรกอร์ โยฮันน์ เมนเดล จากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ต  
2. ครูอธิบายต่อให้นักเรียนฟังว่า เกรกอร์ โยฮันน์ เมนเดล นักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ เขาได้สรุป
กฎของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ไว้ดังนี้ 

1) ลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ และจะถ่ายทอดไปยัง
ลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์ โดยรูปแบบของยีน เรียกว่า แอลลีล 

2) การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน และไม่เก่ียวข้องกับลักษณะอื่น 
3) ลักษณะที่ปรากฏออกมาบ่อยครั้ง เรียกว่า ลักษณะเด่น ส่วนลักษณะที่ปรากฏออกมาน้อยครั้ง

กว่า เรียกว่า ลักษณะด้อย 
4) สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยจะเป็น 3 : 1 เสมอ 



       

 

3. ครูทบทวนความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ โดยให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างจากหนังสือ
เรียน จากนั ้นให้นักเร ียนไปสืบค้นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ที ่สามารถถ่ ายทอดได้
นอกเหนือจากท่ีอยู่ในหนังสือ แล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัว จากนั้นนำส่งครูในชั่วโมงถัดไป 

4.  ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และความแปรผันทาง
พันธุกรรมนอกจากจะมีในมนุษย์แล้ว ยังมีในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เช่น พืช สัตว์ ด้วยเช่นกัน  

ขั้นสรุป 
ครูสุ่มเรียกนักเรียน 4 - 5 คน ให้สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนในวันนี้ จากนั้นให้นักเรียนที่เหลือ

ช่วยกันสรุปอีกครั้ง 
 

ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลการทำใบงาน เรื่อง การสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัว 
3. ครูตรวจสอบผลการตอบคำถามในใบงาน เรื่อง เรื่อง ครอบครัวของตนเอง 
4. ครูตรวจสอบผลการเขียนแผนภูมิ เรื ่อง ครอบครัวของตนเอง จากกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ ครู

ตรวจสอบผลการสืบค้นข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ที่สามารถถ่ายทอดได้ จากสมุด
ประจำตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) แผนภูม ิเรื่อง   
        ครอบครัวของ
ตนเอง 

 
 
 
- ตรวจกระดาษแข็ง        
  แผ่นใหญ่  

 
 
 
- กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 

     2) ใบงาน เรื่อง การ 
        สำรวจลักษณะทาง 
        พันธุกรรมของคนใน 
        ครอบครัว 

- ตรวจใบงาน เรื่อง การ
สำรวจลักษณะทาง
พันธุกรรมของคนใน
ครอบครัว 

- ใบงาน เรื่อง การสำรวจ
ลักษณะทางพันธุกรรม
ของคนในครอบครัว 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

    3)  ใบงาน เรื่อง  
        ครอบครัวของ

ตนเอง 

- ตรวจใบงาน เรื่อง  
  ครอบครัวของตนเอง 

- ใบงาน เรื่อง  
  ครอบครัวของตนเอง 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

    4)  การนำเสนอ
ผลงาน/ 

         ผลการทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการทำ 
  กิจกรรม 

- แบบการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการทำ 
  กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2    
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงาน  
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

     7) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
  ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 
3) สมุดประจำตัวนักเรียน 
4) กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 
5) ใบงาน เรื่อง การสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัว 
6) ใบงาน เรื่อง ครอบครัวของตนเอง 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 

 
 
 



       

 

ใบงาน 
เร่ือง การสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัว 

 

 
คำชี้แจง    1. ให้นักเรียนสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
 2. ขีด ✓ ลงในตารางตามความเป็นจริง และบันทึกข้อมูล 

สิ่งที่สังเกต 
ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

สมาชกิในครอบครัว 
ฉัน พ่อ แม ่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย 

1. เส้นผม 
หยักศก          
เหยียดตรง          

2. สีผม 
สีดำ          
สีอื่น ๆ          

3. หนังตา 
ช้ันเดียว          
สองช้ัน          

4. ลักยิ้ม 
มีลักยิ้ม          
ไม่มลีักยิ้ม          

5. ความสูง 
สูง          
เตี้ย          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการสำรวจ 
           
           
   
 



       

 

เฉลย 

ใบงาน 
เร่ือง การสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัว 

 

 
คำชี้แจง    1. ให้นักเรียนสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
 2. ขีด ✓ ลงในตารางตามความเป็นจริง และบันทึกข้อมูล 

สิ่งที่สังเกต 
ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

สมาชกิในครอบครัว 
ฉัน พ่อ แม ่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย 

1. เส้นผม 
หยักศก          
เหยียดตรง          

2. สีผม 
สีดำ          
สีอื่นๆ          

3. หนังตา 
ช้ันเดียว          
สองช้ัน          

4. ลักยิ้ม 
มีลักยิ้ม          
ไม่มลีักยิ้ม          

5. ความสูง 
สูง          
เตี้ย          

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการสำรวจ 
           
           
   
 



       

 

ใบงาน 
เร่ือง ครอบครัวของตนเอง 

 

 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนจัดทำแผนภูมิครอบครัวของตนเอง โดยติดรูปสมาชิกในครอบครัวลงในกระดาษแข็ง

แผ่นใหญ่ตามตัวอย่างแผนภูมิ และตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นสังเกตและบันทึกข้อมูล 
(ตัวอย่างแผนภูมิครอบครัว) 
 

 
 

1)   ลักษณะที่พ่อได้รับการถ่ายทอดจากปู่ ย่า  
              
2)   ลักษณะที่แม่ได้รับการถ่ายทอดจากตา ยาย 
              
3)   ลักษณะที่ฉันและพี่นอ้งได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่เหมือนกัน         
              
4)   ลักษณะที่ฉันไม่เหมือนพ่อแม่ แต่เหมือนปู่ ย่า ตา ยาย 
              

 



       

 

เฉลย 
ใบงาน 

เร่ือง ครอบครัวของตนเอง 
 

 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนจัดทำ แผนภูมิครอบครัวของตนเอง โดยติดรูปสมาชิกในครอบครัวลงในกระดาษแข็ง

แผ่นใหญ่ตามตัวอย่างแผนภูมิ และตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นสังเกตและบันทึกข้อมูล 
(ตัวอย่างแผนภูมิครอบครัว) 

 
 
1)   ลักษณะที่พ่อได้รับการถ่ายทอดจากปู่ ย่า  
              
2)   ลักษณะที่แม่ได้รับการถ่ายทอดจากตา ยาย 
              
3)   ลักษณะที่ฉันและพี่นอ้งได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่เหมือนกัน         
              
4)   ลักษณะที่ฉันไม่เหมือนพ่อแม่ แต่เหมือนปู่ ย่า ตา ยาย 
  

   
(ข้ึนอยู่กับคำตอบของนักเรียน) 



       

 

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................................................................แลว้มีความเห็นดังนี้  

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 



       

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์                           เวลา   2  ชัว่โมง 
            ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.1 ป.5/1.1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของสัตว์ได้ (K) 
2. สำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ได้ (P)  
3. มุ่งม่ันในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 

 ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่

เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่าง
จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะใบหู 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4.  กล้าแสดงออก 



       

 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ที่ได้เรียนผ่านมา
จากชั่วโมงท่ีผ่านมาเพ่ือทบทวนบทเรียน 

2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน โดยนำภาพตัวอย่างครอบครัวสัตว์ 1 ชนิด 
มาให้นักเรียนสังเกต เช่น ครอบครัวสุนัข โดยมีพ่อ แม่ และลูกสุนัข จากนั้นสุ่มเลือกนักเรียนเพ่ือ
ตอบคำถาม ดังนี้ 

1) ลักษณะใดบ้างที่ลูกสุนัขได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อสุนัข  (แนวตอบ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

2) ลักษณะใดบ้างที่ลูกสุนัขได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากแม่สุนัข   (แนวตอบ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

3) ลักษณะใดบ้างที่ลูกสุนัขมีแตกต่างจากพ่อและแม่สุนัข  (แนวตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน) 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแต่ละคนศึกษาข้อมูลในหัวข้อ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์  และตัวอย่าง
แผนผังการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ ์ของกระต่าย จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5  

2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ (เก่ง – ค่อนข้างเก่ง – ปานกลาง - อ่อน) จากนั้น
มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจาก
เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์มากลุ่มละ 1 ชนิด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

3. นักเรียนแต่ละกลุ ่มร่วมกันสรุปข้อมูล จากนั ้นนำข้อมูลมาเขียนเป็นแผนผังแสดงลักษณะการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ลงในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่ง
ให้สวยงาม 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม 



       

 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนจนครบ จากนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกัน
อภิปรายโดยนักเรียนแต่ละคนต้องเคารพ ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น และสรุปผลเกี่ยวกับ
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มเลือกสืบค้นมา 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน โดยครูสุ่มจับสลากเลือก

ตัวแทนนักเรียนทีละกลุ่ม 
3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปผล

เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ 
   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชต่างๆ  จาก

หนังสือเรียน  
2. ครูให้นักเรียนศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์เพิ่มเติมจากสื่อ QR Code โดยให้

นักเรียนใช้โทรศัพท์สแกน QR Code ที่หนังสือเรียน จากนั้นให้ร่วมกันสรุปความรู้ที่ศึกษาร่วมกัน 
3. ครูขออาสามาสมัครนักเรียนกลุ่มละ 2 - 3 คน ให้ยกตัวอย่างสัตว์ 1 ชนิด พร้อมบอกลักษณะทาง

พันธุกรรมของสัตว์ที่สามารถถ่ายทอดได้  
4. ครูแจกใบงาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ แล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป 

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นสรุป 
ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้เกี ่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ โดยให้

ยกตัวอย่างลักษณะที่สัตว์สามารถถ่ายทอดได้คนละ 1 ลักษณะ 
 
ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลการเขียนแผนผังแสดงลักษณะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์
สืบพันธุ์ของสัตว์จากกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 

3. ครูตรวจสอบผลการทำใบงาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู ้
     1) แผนผังแสดงการ 
        ถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมจาก
เซลล์สืบพันธุ์ของ
สัตว์ 

 
 
 
- ตรวจกระดาษแข็ง 
  แผ่นใหญ่  

 
 
 
- กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 

     2) ใบงานที่ 2 เรื่อง  
         การถ่ายทอด 
         ลักษณะทาง 
         พันธุกรรมของสัตว์      

- ตรวจใบงาน เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์      

- ใบงาน เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์      

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

    3) การนำเสนอผลงาน/ 
         ผลการทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการทำ 
  กิจกรรม 

- แบบการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการทำ 
  กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2    
  ผ่านเกณฑ์ 

     4) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
  ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 
3) สมุดประจำตัวนักเรียน 
4) กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 
5) QR Code เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ 
6) ใบงาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 

 
 
 



       

 

ใบงาน 
เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์      

 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวแมว แล้วตอบคำถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ลักษณะใดบ้างที่ลูกแมวได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแมว 

            
             
 

• ลักษณะใดบ้างที่ลูกแมวได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากแม่แมว 

            
             
 

• ลักษณะใดบ้างที่ลูกแมวแตกต่างจากพ่อแมวและแม่แมว 

            
             
 

 
 

 



       

 

เฉลย 
ใบงาน 

เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์      
 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวแมว แล้วตอบคำถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของครผูู้สอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• ลักษณะใดบ้างที่ลูกแมวได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแมว 

            
             
 

• ลักษณะใดบ้างที่ลูกแมวได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากแม่แมว 

            
             
 

• ลักษณะใดบ้างที่ลูกแมวแตกต่างจากพ่อแมวและแม่แมว 

            
             
 



       

 

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................................................................แลว้มีความเห็นดังนี้  

1.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2.การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 



       

 

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

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.1 ป.5/1.1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืชได้ (K) 
2. สำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้ (P)  
3. มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่

เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่าง
จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น ลักษณะของใบ สีดอก 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 
 



       

 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครทูักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งผลการเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์และสัตว์ที ่ได้

เรียนผ่านมาจากชั่วโมงท่ีผ่านมา 
3. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน โดยนำตัวอย่างกุหลาบและดาวเรืองมาให้

นักเรียนสังเกต จากนั้นสุ่มเลือกนักเรียนเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ 
4) กุหลาบกับดาวเรืองมีลักษณะภายนอกที่เราสังเกตได้เหมือนกันหรือแตกต่างกัน อย่างไร  

(แนวตอบ  แตกต่างกัน เช่น กุหลาบมีลำต้นเป็นหนาม มีใบกว้าง และมีดอกสีแดง แต่
ดาวเรืองลำต้นไม่เป็นหนาม ใบมีลักษณะเป็นแขนงเล็กๆ และมีดอกสีเหลือง) 

5) ลักษณะทางพันธุกรรมที่กุหลาบสามารถถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานน่าจะมีอะไรบ้าง  
(แนวตอบ  ลำต้นเป็นหนาม มีใบกว้าง และดอกมีกลิ่นหอม) 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
4. ครูให้คำชมเชยนักเรียนที่ตอบคำถาม แล้วมอบรางวัลหรือของขวัญให้เป็นกำลังใจ 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนศึกษาข้อมูลในหัวข้อ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช และแผนผังการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของพืช จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5  

2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเดิมจากชั่วโมงก่อน จากนั้นมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของพืช 1 ชนิด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

3. นักเรียนแต่ละกลุ ่มร่วมกันสรุปข้อมูล จากนั ้นนำข้อมูลมาเขียนเป็นแผนผังแสดงลักษณะการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของพืชลงในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่ง
ให้สวยงาม 

 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม 
2. ครูจับสลากสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียนที่ละ

กลุ่ม 



       

 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนจนครบ จากนั้นให้นักเรียนทุกคน
ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลเกี่ยวกับลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพืช 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชต่างๆ  
จากหนังสือเรียน  

2. ครูขออาสามาสมัครนักเรียนกลุ่มละ 1 คน ให้ยกตัวอย่างพืช 1 ชนิด พร้อมบอกลักษณะทาง
พันธุกรรมที่พืชสามารถถ่ายทอดได้  

3. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านมาจาก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยสุ่มเรียกชื่อนักเรียน 4 - 
5 คน ให้ออกมาเล่าว่าตนเองได้รับความรู้อะไรบ้าง 

4. นักเรียนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาจากบทที่ 2 ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผัง
ความคิด แผนภาพ ลงในสมุดประจำตัว 

5. นักเรียนศึกษาแผนผังความคิด (Mind Mapping) สรุปสาระสำคัญ ประจำบทท่ี 2 จากหนังสือ
เรียน เพื่อตรวจสอบกับการเขียนสรุปความรู้ที่นักเรียนทำไว้ในสมุดประจำตัว 

6. นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะบทที่ 2 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ลงในสมุดประจำตัว หรือ
ทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

7. ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูง จากแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
8. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน จากนั้นศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากหนังสือเรียน      

แล้วให้ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน แล้วนำมาส่งพร้อมนำเสนอชั่วโมงถัดไป 
          (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

9. นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้ที ่ 2 เรื ่อง สิ ่งมีชีวิตกับสิ ่งแวดล้อม จาก
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

10.  ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู ้ที ่ 2 เรื ่อง สิ ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหลังเรียน 

      (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
ขั้นสรุป 

ครูให้นักเรียนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ จากนั ้นถามนักเรียนเป็น
รายบุคคลตามรายการข้อ 1 - 5 จากตาราง เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากการ



       

 

เรียน หากนักเรียนคนใดตรวจสอบตนเองโดยให้อยู ่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ให้ครูทบทวนบทเรียนหรือหา
กิจกรรมอื่นซ่อมเสริม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความใจในบทเรียนมากขึ้น 
 

ขั้นประเมินผล 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลการเขียนแผนผังแสดงลักษณะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์
ของพืช จากกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 

3. ครูตรวจผลการสรุปความรู้เกี ่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จากสมุด
ประจำตัว 

4. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะบทที่ 2 ในสมุดประจำตัว หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

5. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมท้าทายการคิดข้ันสูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
6. ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงานโมบายแขวนแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 

และการนำเสนอชิ้นงาน/ผลงานหน้าชั้นเรียน 
7. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จาก

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
8. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล 



       

 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 การประเมินชิ้นงาน/ 
     ภาระงาน (รวบยอด) 

- ตรวจผลงานโมบาย
แขวนแสดงการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสมาชิก
ในกลุ่ม 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

2 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) แผนผังแสดง 
        ลักษณะการ

ถ่ายทอด 
        ลักษณะทาง 
        พันธุกรรมจากเซลล์ 
        สืบพันธุ์ของพืช 

 
 
 
- ตรวจกระดาษแข็ง 
  แผ่นใหญ่  

 
 
 
- กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 

     2) กิจกรรมสรุปความรู้ 
        ประจำบทที่ 2        

- ตรวจสมุดประจำตัว  - สมุดประจำตัว  
 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     3) กิจกรรมฝึกทักษะ 
         บทที่ 2      

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) กิจกรรมท้าทายการ 
        คิดข้ันสูง 

- ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5       

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) การนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการทำ 
  กิจกรรม 

- แบบการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการทำ 
  กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2    
  ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม 
         การทำงาน

รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

     7) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 



       

 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
     8) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
  ผ่านเกณฑ์ 

3  การประเมินหลังเรียน 
      1) แบบทดสอบท้าย   
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  

 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
  วิทยาศาสตร์ ป.5  

  
 
- แบบฝึกหัด   
  วิทยาศาสตร์ ป.5    

 
 
- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

      2) แบบทดสอบหลัง 
         เรียน หน่วยการ 
         เรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิต 
         กับสิ่งแวดล้อม 

- ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียนหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 

 - แบบทดสอบหลังเรียน 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 
3) วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน เช่น กระดาษแข็ง เชือก  
4) สมุดประจำตัวนักเรียน 
5) กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต                               เวลา  3  ชั่วโมง 
            ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
ว 1.1 ป.5/1 บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจาก 

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บรรยายโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้ (K) 
2. สำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตใน

แหล่งที่อยู่ได้ (P)  
3. แสดงความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล (A) 

สาระสำคัญ 
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพ่ือดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ 

สาระการเรียนรู้ 
 อธิบายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ 

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

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการสังเกต 
    2) ทักษะการให้เหตุผล  
    3) ทักษะการระบ ุ



       

 

    4) ทักษะการทำงานกลุ่ม 
    5) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
    6) ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครทูักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
3. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเรียนในวันนี้ โดยให้นักเรียนดูภาพช้างที่อาศัยอยู่ในป่า 

และปลาที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังจาก PowerPoint  
4. ครูตั้งคำถามเพ่ือกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน เช่น 
1) โครงสร้างลักษณะของช้างและปลาว่าเป็นอย่างไร 
2) ช้างและปลามีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แนวตอบ แตกต่างกัน เพราะช้างอาศัยอยู่บน

บก ใช้ขาในการวิ่งหรือเดิน แต่ปลาอาศัยอยู่ในน้ำ ใช้ครีบในการว่ายน้ำหรือเคลื่อนที่ เป็นต้น) 
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า จากสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนั้น คือ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่

แตกต่างกัน 
6. ครูตั ้งคำถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ทำให้โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน คืออะไร จากนั้น ให้

นักเรียนช่วยกันระดมความคิดในการตอบคำถาม และบันทึกความรู้ที่ได้ลงในสมุดประจำตัว 
7. ครูสุ่มเลือกนักเรียนประมาณ  2–3 คน ในการตอบคำถาม เมื่อนักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว 

ครูสรุปความรู้ว่า สาเหตุหลักที่ทำให้โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันนั้น เป็นผลมาจากแหล่งที่
อยู่อาศัย 
(หมายเหตุ : ครูเริ ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) ครูให้คำชมเชย
นักเรียนทั้งห้องที่ช่วยกันทำกิจกรรม แล้วมอบรางวัลหรือของขวัญให้กับนักเรียนที่ตอบคำถาม 
 
 
 
 



       

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนอ่านสาระสำคัญและดูภาพจากหน่วยการเรียนรู้ที ่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ใน
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตในภาพหรือไม่ และสิ่งมีชีวิตในภาพ
อาศัยอยู่ที่ใด แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระ (แนวตอบ  เป็ด อาศัยอยู่บนบก แต่มีเท้าเป็นพังผืด
ใช้สำหรับว่ายน้ำได้ และมีปีกสำหรับบินหนีอันตรายได้) 

2. นักเรียนดูภาพในหน้าบทที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์ จากหนังสือเรียน จากนั้นครูถามคำถามสำคัญประจำบท
ว่า สิ่งมีชีวิตต่างๆ ดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายคำตอบ โดยครูอธิบาย
เพิ่มเติมและช่วยเสริมความรู้บางส่วนให้กับนักเรียน (แนวตอบ  สิ่งมีชีวิตจะปรับโครงสร้างและลักษณะของ
ตนเองให้มีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้)  

3. ครูให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 โดยสุ่มตัวแทนนักเรียน 1 คน ตาม
เลขที่ให้เป็นผู้อ่านนำและให้นักเรียนที่เหลืออ่านตาม ดังนี้ 

Habitat (‘แฮ็บบิแท็ท) แหล่งที่อยู่ 
Food Chain (ฟูด เชน) โซ่อาหาร 

Producer (พรึ‘ดิวเซอ) ผู้ผลิต 

Consumer (คอนซูเมอ)  ผู้บริโภค 

 

4. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมนำสู่การเรียนจากหนังสือเรียน แล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน
หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

5. นักเรียนศึกษาเนื้อหาและดูภาพจากหนังสือเรียน หน้า 23 และช่วยกันตอบตอบคำถามว่า สิ่งมีชีวิต
ในภาพมีโครงสร้างหรือมีลักษณะที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อย่างไรบ้าง (แนวตอบ เช่น ตระบองเพชรเปลี่ยนใบ
เป็นหนามเพ่ือลดการคายน้ำ  โกงกางมีรากค้ำจุนเพ่ือป้องกันไม่ให้ต้นโค่นล้มเมื่อน้ำสูง หมีขั้วโลกมีขนหนาและ
มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังมากเพื่อป้องกันความหนาว อูฐมีหนอกสะสมไขมันและมีขนตายาวป้องกันฝุ่นทราย สุนัข
พันธ์เซนต์เบอร์นาร์ดอยู่ในประเทศเขตหนาวจึงมีขนยาวหนาเพื่อป้องกันความหนาวเย็น) 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

6. ครใูห้นักเรียนเล่นเกมจับกลุ่มเพ่ือแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน ซึ่งครูอธิบายวิธีการ
เล่นและแจกเนื้อเพลงให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนเล่นเกม 2 - 3 ครั้ง จนได้กลุ่มครบทุกคน โดยมีวิธีการเล่นเกม 
ดังนี้ 

 
 
 



       

 

 

ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เกมนี้เป็นเกมที่ให้นักเรียนทำตามคำสั่งที่อยู่ในเนื้อร้องของเพลง 
ถ้านักเรียนคนใดที่ไม่สามารถทำตามคำสั่งในเนื้อเพลงได้ จะถูกลงโทษด้วยวิธีการต่างๆ กันไป เช่น 
การเต้นตามเพลง การร้องเพลง หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยมีเนื้อเพลง ดังนี้  
 มือซ้ายยกขึ้นชู มือขวาก็ถูสะโพกเบาๆ/ซ้ายยกขึ้นชู มือขวาก็ถูสะโพกเบาๆ/เสร็จแล้ว
หมุนรอบตัวเรา/เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา/สองมือจับเข่า ให้จับกลุ่ม......คน  
 ตัวอย่างการออกคำสั่งของครู เช่น 

▪ ให้จับกลุ่ม 2 คน 

▪ ให้จับกลุ่ม 4 คน 

▪ ให้จับกลุ่ม 5 คน  
 

7. ครูเปิด PowerPoint หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโครงสร้างพืชและสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตใน
แหล่งที่อยู่ให้นักเรียนดู จากนั้นถามคำถามกระตุ้นความคิดโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและหาคำตอบ
ร่วมกัน เช่น พืชหรือสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่  (แนวตอบ  ผักตบชวา
ปรับโครงสร้างให้ลำต้นเป็นโพรง ทำให้น้ำหนักเบา จึงลอยน้ำได้ดี ปลาอาศัยอยู่ในน้ำจึงพัฒนาครีบอกแทนขา 
เพ่ือช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำ)  

8. นักเรียนรวมกลุ่มเดิมที่ได้แบ่งไว้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นครูแจ้งว่าจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ 
1 เรื่อง การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 - 2 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ โดยครูแจ้งจุดประสงค์ของ
การทำกิจกรรมให้นักเรียนทราบก่อนทำกิจกรรม 

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1-2 โดย
ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1) ร่วมกันศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างละเอียด หากมีข้อ

สงสัยให้สอบถามครู 

2) ร่วมกันกำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานในการทำกิจกรรม จากนั้นบันทึกผลลงในสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

3) ร่วมกันทำกิจกรรมตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกขั้นตอน จากนั้นบันทึกผลลงในลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5   

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน โดยครูสุ่มจับสลากเลือก

ตัวแทนนักเรียนทีละกลุ่ม 



       

 

3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปผล
เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพืชและสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
ในแหล่งที่อยู่ จากหนังสือเรียน แล้วครูสุ่มเลือกตัวแทนกลุ่มให้สรุปให้เพื่อนในห้องฟัง 

2. ครูขออาสามาสมัครนักเรียน 2 คน ให้ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีการโครงสร้างพืชและสัตว์ที่เหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ ดังนี้ 

• คนที่ 1 ให้ยกตัวอย่างพืช 2 ตัวอย่าง   

• คนที่ 2 ให้ยกตัวอย่างสัตว์ 2 ตัวอย่าง 
3. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียน ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน  หรือ

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนนำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 จากหนังสือเรียน ไปทำเป็น

การบ้าน โดยให้ทำลงในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือให้นักเรียนทำในใบงาน  เรื่อง การปรับโครงสร้างของ
สิ่งมีชีวิตที่ครูแจกให้ แล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นสรุป 
นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้จากการเรียนหัวข้อ เรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่

อยู่ตามที่ตนเองเข้าใจจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษระที่เหมาะสมในแต่
ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพ่ือดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน 
3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ในสมุดประจำตัวหรือ

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวน ักเร ียน  หรือในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ ป.5  



       

 

5. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือในใบงาน เรื่อง 
การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 

 
การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. การประเมินก่อนเรียน 
     - แบบทดสอบก่อน 
       เรียน หน่วยการ 
       เรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชวีิต  
       กับสิ่งแวดล้อม 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน  

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน  

 
- ประเมินตาม 
   สภาพจริง 

2. ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว  

 
 
 
- สมุดประจำตัว  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) ผลบันทึกการทำ 
        กิจกรรมที่ 1 
 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ  
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
  ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) กิจกรรมพัฒนาการ 
        เรียนรู้ที่  1 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ 
  ใบงาน เรื่อง การปรับ  
  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 

- สมุดประจำตัว หรือ    
ใบงาน เรื่อง การปรับ  

  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 

- ร้อยละ 60     
  ผ่านเกณฑ์ 

     4) กิจกรรมหนูตอบได้ 
         

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     5) การนำเสนอผล 
         การทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 



       

 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
     7) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     8) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 
3) วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 1 เช่น สีไม้ ต้นถั่ว ตู้เลี้ยงปลา  
4) ใบงาน เรื่อง การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  
5) PowerPoint  
6) เนื้อร้องเพลง จับกลุ่ม 

 
แหล่งการเรียนรู้ 

1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 

 
 
 



       

 

ใบงาน 
เร่ือง  การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต   

 
 

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
1) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชและสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่มา

อย่างละ 2 ชนิด (ไม่ซ้ำกับในบทเรียน) 
2) นำข้อมูลมาจัดทำเป็นบัตรภาพความรู้ 
3) ส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(วาดภาพ หรือตดิภาพ) 
 

ภาพนี้ คือ       
สิ่งมีชีวิตนี้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมกับท่ีอยู่อาศัย ดังนี้ 
      
      
      
      
      
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (วาดภาพ หรือติดภาพ) 
 

ภาพนี้ คือ       
สิ่งมีชีวิตนี้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมกับท่ีอยู่อาศัย ดังนี้ 
      
      
      
      
      
       



       

 

เฉลย ใบงาน 
เร่ือง การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 

 

 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชและสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่มา
อย่างละ 2 ชนิด (ไม่ซ้ำกับในบทเรียน) 

2) นำข้อมูลมาจัดทำเป็นบัตรภาพความรู้ 
3) ส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาดภาพ หรือตดิภาพ ภาพนี้ คือ กระต่ายขั้วโลก    
สิ่งมีชีวิตนี้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับที่อยู่อาศัย ดังนี้ 
กระต่ายขั้วโลกจะมีเปลี่ยนสีขนจากสีน้ำตาลเป็นสีขาว 
และสร้างชั้นขนหนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาว 
      
      
      
       

วาดภาพ หรือตดิภาพ ภาพนี้ คือ บัวเผื่อน     
สิ่งมีชีวิตนี้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับที่อยู่อาศัย ดังนี้ 
บัวเผื่อนจะปรับโครงสร้างของปากใบให้มาอยู่ด้านบน
ของใบบัว เพ่ือช่วยในการคายน้ำ   
      
      
      
      
  



       

 

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................................................ ................แล้วมีความเห็น
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  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม        เวลา  3  ชั่วโมง  
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.1 ป.5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ 
            สิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันได้ (K) 
2. สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันได้ (P)  
3. มีความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลา (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพ่ือดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการสังเกต   
2) ทักษะการสำรวจค้นหา  
3) ทักษะการรวบรวมข้อมูล       
4) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
5) ทักษะการทำงานกลุ่ม 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 



       

 

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

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครทูักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครใูห้นักเรียนเล่นเกมเสือกินวัว โดยขออาสาสมัครนักเรียนจำนวน 10 คน เพ่ือออกมาเล่นเกม 
3. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมเสือกินวัวนักเรียนฟัง จากนั้นให้เล่นเกมเสือกินวัวประมาณ 2 ครั้ง  โดยมี

วิธีการเล่นเกม ดังนี้ 
 

กติกาและวิธีการเล่นเกม 
1) ครูทำสลากเพ่ือกำหนดผู้ที่จะเล่นเป็นเสือ วัว และต้นไม้ โดยให้เสือมี 1 สลาก วัว 2 สลาก 

และต้นไม้ 7 สลาก จากนั้นให้อาสาสมัครนักเรียนจับสลากที่ทำไว้ 

2) ให้นักเรียนที่เป็นต้นไม้จับมือเป็นวงกลม และให้นักเรียนที่เป็นวัวอยู่ภายในวงกลม 

3) ครูให้สัญญาณเริ่มเกม นักเรียนที่เป็นเสือต้องแตะตัววัวให้ได้ โดยพยายามเข้าไปในวงกลม

ของต้นไม้ วัวต้องพยายามหนีเสือไม่ให้ถูกแตะได้ และต้นไม้ต้องพยายามไม่ให้เสือเข้ามา

ในวงกลม ในกรณีที่เสือเข้ามาแล้วต้องพยายามไม่ให้เสือออกจากวงกลมได้ 

4) วัวสามารถเข้าและออกจากวงกลมของต้นไม้ได้อย่างอิสระ   

5) เกมจะสิ้นสุดลงเมื่อวัวตัวใดตัวหนึ่งถูกเสือแตะครบ 2 ครั้ง และวัวตัวดังกล่าวต้องมาเป็น

เสือแทน 
 

4. ครูมอบรางวัลหรือของขวัญให้กับนักเรียนที่เป็นอาสาสมัคร จากนั้นให้นักเรียนที่เป็นอาสาสมัคร
กลับไปนั่งประจำที่ของตน 

5. ครูตั ้งคำถามว่า นักเรียนได้ความรู ้อะไรจากการเล่นเกมเสือกินวัว โดยให้นักเรียนช่วยกัน          
ตอบคำถามอย่างอิสระ  (แนวตอบ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต หรือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



       

 

6. ครูตั้งคำถามเพิ่มเติมว่า นักเรียนคิดว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไร ให้นักเรียนช่วยกันระดม
ความคิด และครูสุ่มเลือกนักเรียน 2 - 3 คน ในการสรุปแนวคิดจากนักเรียนทั้งหมด 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนอ่านสาระสำคัญและดูภาพ ในหัวข้อ ความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั ้นถามนักเรียนว่า นักเรียนรู ้จักสิ ่งมีชีวิตในภาพหรือไม่ และสิ ่งมีชีวิตในภาพมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระ   (แนวตอบ  ผึ ้งกับดอกบัว มี
ความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหาร นกทำรังบนต้นไม้ มีความสัมพันธ์  ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย) 

2. ครูถามคำถามสำคัญประจำบทว่า สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
บ้าง โดยครูอธิบายเพิ่มเติมและช่วยเสริมความรู้บางส่วนให้กับนักเรียน โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรม ขั้นกระตุ้น
ความสนใจที่ผ่านมา และให้นักเรียนบันทึกคำตอบลงในสมุดประจำตัว  (แนวตอบ ความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่
อยู่อาศัย ที่หลบภัย และด้านแหล่งอาหาร)  

3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน โดยในกรณีที่ต้องการกลุ่ม 4 คน ครูให้นัก 

เรียนนับเลขต่อกัน เริ่มจากเลข 1 ถึง 4 วนไปจนครบทุกคน และให้นักเรียนที่นับเลขเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน 

4. เมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ครูทบทวนสาระสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

5. ครูเปิด PowerPoint เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนดู จากนั้นถาม
คำถามกระตุ ้นความคิดโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ ่มอภิปรายและหาคำตอบร่วมกัน  เช่น กวางกับเสือ  มี
ความสัมพันธ์กันแบบใด พ่อนกกับลูกนกมีความสัมพันธ์กันแบบใด   (แนวตอบ  กวางกับเสือมีความสัมพันธ์
ด้านแหล่งอาหาร โดยกวางเป็นแหล่งอาหารของเสือ พ่อนกกับลูกนกมีความสัมพันธ์ด้านการเลี้ยงดูลูกอ่อน 
เป็นต้น)  

6. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิมที่ได้แบ่งไว้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นครูแจ้งว่าจะให้นักเรียนได้ทำ
กิจกรรมศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์
ในสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 จากหนังสือเรียน โดยครูแจ้งจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมให้นักเรียนทราบก่อนทำ
กิจกรรม 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมที่ 2 เรื ่อง ศึกษาความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1       
โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1) ศึกษาข้ันตอนการทำกิจกรรมจากหนังสือเรียน อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามครู 



       

 

2) ร่วมกันกำหนดปัญหาและตั ้งสมมติฐานในการทำกิจกรรม จากนั้นบันทึกผลลงในลงในสมุด
ประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

3) ร่วมกันทำกิจกรรมตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกขั้นตอน จากนั้นบันทึกผลลงในลงในสมุด
ประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน โดยครูสุ่มจับสลาก

เลือกนักเรียนทีละกลุ่ม 
3. นักเรียนแต่ละกลุ ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั ้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปผล

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

จากหนังสือเรียน  
2. ครูขออาสาสมัครนักเรียนกลุ่มละ 1 คน มาสรุปเนื้อหาที่ศึกษาให้เพื่อนในห้องฟัง 
3. ครูสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังอีกครั้ง เพ่ือ

เสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 
4. ครใูห้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 1.1 จากใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต และเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคำตอบในใบงานนี้  
5. ครูให้นักเรยีนทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 1.2 จากใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตที่บ้านของฉัน โดยมอบหมายให้ทำเป็นการบ้านและนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นสรุป 
ครูให้นักเรียนสรุปความรู้จากการเรียนจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ

กัน เพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต โดยแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย ด้านแหล่ง
อาหาร ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อน และด้านแหล่งหลบภัย 

 
 
 
 



       

 

ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 ในสมุด
ประจำตัว หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมในใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ   
ใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่บ้านของฉัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว  

 
 
 
- สมุดประจำตัว  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 

     2) ผลบันทึกการทำ 
        กิจกรรมที่ 2  
        ตอนที่ 1 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) กิจกรรมเสริมการ 
        เรียนรู้ที่  2.1 และ 
        2.2 

-  ใบงาน เรื่อง 
   ความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  
   และใบงาน เรื่อง  
   ความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ 
   บ้านของฉัน 

-  ใบงาน เรื่อง 
   ความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  
   และใบงาน เรื่อง  
   ความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ 
   บ้านของฉัน 

- ร้อยละ 60     
  ผ่านเกณฑ์ 

     4) การนำเสนอผล 
         การทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     7) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 
3) วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 2 เช่น สีไม้ แว่นขยาย  
4) ใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
5) ใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่บ้านฉัน 
6) PowerPoint เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

 
แหล่งการเรียนรู้ 

1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 

 
 



       

 

ใบงาน 
เร่ือง  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งมีชีวติ 

 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่ออะไร  
            
            
             

2) ภาพนี้ คือ                   
มีความสัมพันธ์กันแบบใด อย่างไร 
       
       
       
        

 

3) ภาพนี้ คือ                  
มีความสัมพันธ์กันแบบใด อย่างไร 
       
       
       
        

 

4) ภาพนี้ คือ                  
มีความสัมพันธ์กันแบบใด อย่างไร 
       
       
       
        

 



       

 

เฉลย 

ใบงาน 
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งมีชีวติ 

 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่ออะไร  
มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือประโยชน์ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต     
            
             

2) ภาพนี้ คือ แมวกับหนู     
มีความสัมพันธ์กันแบบใด อย่างไร 
แบบแหล่งอาหาร โดยหนูเป็นแหล่งอาหารให้แมว  
       
       
        

 

3) ภาพนี้ คือ  แม่และลูกหมโีคอาลา    
มีความสัมพันธ์กันแบบใด อย่างไร 
แบบเลี้ยงดูแลลูกอ่อน โดยแม่หมีโคลาจะค่อยให้อาหารและ ’
ความอบอุ่น ตลอดจนการปกป้องจากอันตรายให้กับลูกหมี  ”    
จนกระท่ังลูกหมีโต     
       
  

 

4) ภาพนี้ คือ  ลิงกับต้นไม้     
มีความสัมพันธ์กันแบบใด อย่างไร 
แบบที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร ลิงจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ และ
ลิงยังใช้ต้นไม้บางชนิดเป็นแหล่งอาหารอีกด้วย  
       
        

 



       

 

ใบงาน 
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งมีชีวติทีบ่้านฉัน 

 

 
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1) สำรวจสิ่งมีชีวิตในบริเวณบ้านของนักเรียน 
2) ให้นักเรียนบันทึกชื่อของสิ่งมีชีวิตที่สำรวจได้ลงในตารางที่ 1  
3) พิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่สำรวจพบและจำแนกสิ่งมีชีวิตตามความสัมพันธ์ 
4) นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 

ตารางท่ี 1 บันทึกชื่อสิ่งมีชีวิตที่สำรวจพบบริเวณบ้าน 

     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย  ได้แก ่

            
             
 

• ด้านแหล่งอาหาร  ได้แก่ 
            
             
 

• ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลีย้งดูตัวอ่อน  ได้แก ่

            
             
 

• ด้านแหล่งหลบภัย  ไดแ้ก ่

            
             
 



       

 

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................................................ ................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

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  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม        เวลา  3  ชั่วโมง  
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
ว 1.1 ป.5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (K) 
2. สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (P)  
3. มีความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลา (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพ่ือดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการสังเกต 
    2) ทักษะการเชื่อมโยง  
    3) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
    4) ทักษะการทำงานกลุ่ม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 



       

 

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

 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครทูักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเรียนในวันนี้ โดยการเล่นเกม บก น้ำ ดิน ซึ่งเป็นเกมที่

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำสั่งของเกมจะระบุแหล่งที่อยู่
อาศัย และผู้เล่นต้องตอบสัตว์ที่อยู่ในแหล่งอาศัยที่ระบุมา 

3. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมบก น้ำ ดิน ให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้เล่นเกม บก น้ำ ดิน ประมาณ         
4 - 5 ครั้ง โดยมีวิธีการเล่นเกม ดังนี้ 

 

วิธีการเล่นเกม 
1) ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วร้องว่า บก น้ำ ดิน พร้อมทั้งปรบมือเป็นจังหวะไปเรื่อยๆ  
2) ครูชี้นิ้วไปที่นักเรียนหนึ่งคน จากนั้นให้นักเรียนหยุดร้องเพลง  
3) ครูกำหนดแหล่งที่อยู่อาศัย 1 แหล่ง เช่น บก ซึ่งนักเรียนที่ถูกชี้จะต้องบอกชื่อสัตว์ที่อาศัย

อยู่ในแหล่งอาศัยที่ครูกำหนดมา 1 ชนิด 
4) หากนักเรียนตอบช้า หรือตอบผิด ให้แยกนักเรียนคนนั้นออกมา เล่นเกมวนไปประมาณ 4 

- 5 ครั้ง สำหรับนักเรียนที่ตอบช้า หรือตอบผิดจะถูกลงโทษด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ เต้นตาม
เพลง หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 

4. ครูแจกลูกแก้วที่มีสีต่างกันให้กับนักเรียนทุกคนคนละ 1 ลูก (การกำหนดจำนวนสีของลูกแก้วขึ้นอยู่
กับจำนวนนักเรียนและจำนวนกลุ่มที่ต้องการ เช่น มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน ต้องการแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม 
ก็ต้องกำหนดสีลูกแก้วไว้ 5 สี สีละ 4 ลูก) จากนั้นให้นักเรียนกลับไปนั่งประจำที่ของตน 

5. ครูตั้งคำถามว่า ตอนที่เล่นเกม บก น้ำ ดิน เราได้พูดถึงสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง และสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้าง 
โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระ (แนวตอบ สิ่งที่ไม่มีชีวิตในเกมมีอยู่ 3 สิ่ง คือ บก น้ำ และดิน 
สำหรับสิ่งที่มีชีวิต เช่น แมว ปลา ไส้เดือน) 



       

 

6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า วันนี้จะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
และครูกล่าวคำชมเชยนักเรียนทั้งห้องท่ีช่วยกันทำกิจกรรม  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยแบ่งตามสีของลูกแก้วที่ได้แจกไป นักเรียนที่

ได้ลูกแก้วสีเหมือนกันให้อยู่ด้วยกัน 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่บ้านของฉัน 
บันทึกข้อมูลลงในสมุดประจำตัว 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปและอภิปรายข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ สิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิตที่บ้านของฉัน 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตที่บ้านของฉัน จากนั้นให้ครูตั้งคำถามเพ่ือกระตุ้นความคิด โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและหา
คำตอบร่วมกันว่า สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร  (แนวตอบ มี
ความสัมพันธ์กัน โดยสิ่งมีชีวิตจะต้องอาศัยสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิต ในด้านแหล่งที่อยู่อาศัย 
แหล่งหลบภัย และเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต) 

5. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน เพื่อสรุปผลการอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม จากนั้นครูกล่าวขอบคุณอาสาสมัครนักเรียน  

6. ครูแจ้งว่าจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม
ของกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยครู
แจ้งจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมให้นักเรียนทราบก่อนทำกิจกรรม 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมที่ 2 เรื ่อง ศึกษาความสัมพันธ์ในสิ ่งแวดล้อม ตอนที่ 2      
โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1) ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยให้

สอบถามครู 

2) ร่วมกันกำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานในการทำกิจกรรม จากนั้นบันทึกผลลงในลงในสมุด

ประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

3) ร่วมกันทำกิจกรรมตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกขั้นตอน จากนั้นบันทึกผลลงในลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  



       

 

4) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน โดยครูสุ่มจับสลาก

เลือกนักเรียนทีละกลุ่ม 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปผลเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 

จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  
2. ครูขออาสามาสมัครนักเรียน 3 คน ให้ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกับสิ ่งไม่มีชีวิตในสิ ่งแวดล้อมที่มี

ความสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

• คนที่ 1 ให้ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในด้านแหล่งที่อยู่อาศัย 2 
ตัวอย่าง 

• คนที่ 2 ให้ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในด้านแหล่งหลบภัย 2 ตัวอย่าง 

• คนที่ 3 ให้ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในด้านการปรับโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 2 ตัวอย่าง 

3. ครูสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตให้นักเรียนฟังอีกค รั้ง     
เพ่ือเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 

4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ 2.3 จากใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นของเรา โดยมอบหมายให้ทำเป็นการบ้านและนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

ขั้นสรุป 
ครูให้นักเรียนสรุปความรู้จากการเรียนจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มี 

ชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ในด้านแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัย และเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 
 

ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 2 เรื ่อง ศึกษาความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 ในสมุด
ประจำตัว หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

3. ครูตรวจสอบผลการทำใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นของเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว  

 
 
 
- สมุดประจำตัว  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 

     2) ผลบันทึกการทำ 
        กิจกรรมที่ 2  
        ตอนที่ 2 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  

  ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ 2.3  

- ตรวจใบงาน เรื่อง  
  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
  ในท้องถิ่นของเรา 

- ใบงาน เรื่อง  
  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
  ในท้องถิ่นของเรา 

- ร้อยละ 60     
  ผ่านเกณฑ์ 

     4) การนำเสนอผล 
         การทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     7) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 
3) วัสดุ - อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 2 เช่น สีไม้ แว่นขยาย  
4) ใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นของเรา 
5) ลูกแก้วสีต่างๆ  
6) สมุดประจำตัวนักเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 

 
 
 



       

 

ใบงาน 
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งไม่มีชีวติในท้องถิ่นของเรา 

 

 
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1) สำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในชุมชนของนักเรียน 
2) ให้นักเรียนบันทึกชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สำรวจได้ลงในตารางที่ 1  
3) พิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สำรวจพบและจำแนกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งไม่มีชีวิต 
4) นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 
ตารางท่ี 1 บันทึกชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สำรวจพบบริเวณบ้าน 

     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

• ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย/แหล่งหลบภัย  ไดแ้ก ่

            
            
             
 

• ด้านแหล่งอาหาร  ได้แก่ 
            
            
             
 

• ด้านการปรับโครงสร้างและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวติ  ได้แก ่

            
            
             
 



       

 

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................................................ ................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

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  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  โซ่อาหาร                    เวลา  3  ชั่วโมง  
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.1 ป.5/3 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบโซ่อาหารและสายใยอาหารได้ (K) 
2. เขียนโซ่อาหารในรูปแบบแผนภาพได้ (P)  
3. แสดงความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อกันเป็นทอดๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ทำให้สามารถระบุ
บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ต้องการพลังงานเพ่ือการดำรงชีวิต และการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพลังงานนี้สิ่งมีชีวิตจะ

ได้จากการกินอาหาร โดยในแต่ละแหล่งที่อยู่สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่รวมกันจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันใน
ด้านการกินอาหาร และมีการถ่ายทอดพลังงานต่อกันเป็นทอดๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการสังเกต 
    2) ทักษะการสำรวจค้นหา  
    3) ทักษะการสรุปอ้างอิง 
    4) ทักษะการเปรียบเทียบ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



       

 

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

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครทูักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งผลการเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเรียนในวันนี้ โดยการตั้งคำถามเพ่ือกระตุ้นความคิด

ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการกินอาหารของสัตว์ เช่น 
1) กระต่ายกินอะไร เป็นอาหาร (แนวตอบ กินหญ้าหรือ ผัก) 
2) ถั่ว หนู และแมว ใครกินใคร (แนวตอบ หนูกินถั่วเป็นอาหาร และแมวกินหนูเป็นอาหาร) 

3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งกินสิ่งมีชีวิตหนึ่งเป็นอาหาร โดยมีการกินต่อไปเป็นทอด ๆ 
นี้เรียกว่า โซ่อาหาร 

4. ครูตั้งคำถามเพ่ิมเติมว่า เราสามารถพบเห็นโซ่อาหารได้ที่ไหนบ้าง และให้นักเรียนยกตัวอย่างห่วงโซ่
อาหารมา 1 ตัวอย่าง แล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงในสมุดประจำตัว 

5. ครูขออาสาสมัครนักเรียนประมาณ 2–3 คนในการตอบคำถาม เมื่อนักเรียนตอบคำถามเรียบร้อย
จากนั้นครูสรุปความรู้ว่า เราสามารถพบโซ่อาหารได้ทุกทีที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ในแปลงผัก
ที่บ้านของเรา หนอนจะกินผัก หลังจากนั้นนกจะกินหนอนอีกต่อหนึ่ง  
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนอ่านสาระสำคัญและดูภาพในหัวข้อการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นถามนักเรียนแล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายคำตอบ ดังนี้ 

1) การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากอะไร (แนวตอบ  เกิดขึ้นจากการ
กินกันของสิ่งมชีีวิต ในรูปแบบของโซ่อาหาร)  

2) องค์ประกอบของโซ่อาหารมีอะไรบ้าง จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันอธิบายคำตอบ (แนวตอบ  
องค์ประกอบของห่วงโซ่อาหาร คือ ผู้ผลิต และผู้บริโภค)  



       

 

2. ครูให้นักเรียนดูภาพจากหนังสือเรียน และให้นักเรียนจำแนกสิ่งมีชีวิตในภาพออกเป็น 2 กลุ่มตาม
องค์ประกอบของโซ่อาหาร คือ กลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มผู้บริโภค ลงในสมุดประจำตัว  (แนวตอบ กลุ่มผู้ผลิต ได้แก่ 
ใบพืช ใบหม่อน และไผ่ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคได้แก่ กระต่าย  หนอนไหม หมีแพนด้า ตุ่นปากเป็ด) 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 

3. ครูเปิด PowerPoint เรื ่อง โซ่อาหาร ให้นักเรียนดู จากนั้นถามคำถามกระตุ้นความคิดโดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและหาคำตอบร่วมกัน เช่น โซ่อาหารมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร (แนวตอบ  
โซ่อาหารมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต เพราะว่า โซ่อาหารจะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยัง
อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง จึงทำให้สิ่งมีชีวิตมีพลังงานที่ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป)  

4. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิมที่ได้แบ่งไว้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นครูแจ้งว่าจะให้นักเรียนได้ทำ
กิจกรรมโซ่อาหารในกิจกรรมที่ 3 เรื ่อง โซ่อาหารในสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1-2 จากหนังสือเรียน โดยครูแจ้ง
จุดประสงค์ของการทำกิจกรรมให้นักเรียนทราบก่อนทำกิจกรรม 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมที่ 3 เรื่อง โซ่อาหารในสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 - 2 โดยปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ 

1) ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยให้

สอบถามครู 

2) ร่วมกันกำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานในการทำกิจกรรม จากนั้นบันทึกผลลงในลงในสมุด
ประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

3) ร่วมกันทำกิจกรรมตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกขั้นตอน จากนั้นบันทึกผลลงในลงใน
สมุดประจำตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน โดยครูสุ่มจับสลาก

เลือกนักเรียนทีละกลุ่ม 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปผลเกี่ยวกับ

โซ่อาหารในสิ่งแวดล้อม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 
 
 
 



       

 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบโซ่อาหาร 
จากหนังสือเรียน แล้วครูสุ่มเลือกตัวแทนกลุ่มให้สรุปเนื้อหาที่ศึกษาให้เพื่อนในห้องฟัง 

2. ครูขออาสามาสมัครนักเรียน 2 - 3 คน เพื่อออกมายกตัวอย่างโซ่อาหารที่พบในบริเวณบ้านของ
อาสาสมัครนักเรียน 

3. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียน ลงในสมุดประจำตัว  หรือในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

4. นักเรียนแต่ละคนนำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2 จากหนังสือเรียน ไปทำเป็นการบ้าน โดยให้ทำ
ลงในสมดุประจำตัว แล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 

ขั้นสรุป 
ครูให้นักเรียนสรุปความรู้จากการเรียนจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า โซ่อาหารมีความสำคัญอย่างมากต่อ

สิ่งมีชีวิต เพราะว่าโซ่อาหารทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิต
หนึ่งไปอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง 
 

ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่  3 เรื ่อง โซ่อาหารในสิ ่งแวดล้อม ในสมุดประจำตัวหรือใน
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัว หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2 ในสมุดประจำตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) ผลบันทึกการทำ 
        กิจกรรมที่ 3 
 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ  
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
  ป.5  

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) กิจกรรมพัฒนาการ 
        เรียนรู้ที่  2 

- ตรวจสมุดประจำตัว  
 

- สมุดประจำตัว  
 

- ร้อยละ 60     
  ผ่านเกณฑ์ 

     3) กิจกรรมหนูตอบได้ 
         

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ  
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
  ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     4) การนำเสนอผล 
         การทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 
 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     7) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 
3) วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 3 เช่น สีไม้ แว่นขยาย กระดาษแข็ง  
4) PowerPoint เรื่อง โซ่อาหาร   

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) 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................................................ ................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2.การจัดกิจกรรมไดน้ำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 



       

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม                           เวลา  3  ชั่วโมง  

           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
 ว 1.1 ป.5/4 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการ             

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ (K) 
2. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (P)  
3. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งแวดล้อม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงทำให้เกิดความสมดุลของ

ธรรมชาติ เมื่อมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงควรมีการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการสังเกต 
    2) ทักษะการสำรวจค้นหา  
    3) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
    4) ทักษะการจำแนกประเภท 
    5) ทักษะการเปรียบเทียบ 
 
 



       

 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงท่ี 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครทูักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งผลการเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเรียนในวันนี้ โดยการเปิดวีดิทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ความยาวไม่เกิน 8 นาที จากนั้นครูถามคำถามดังนี ้
1) วีดิทัศน์ที่เปิดเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร (แนวตอบ  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือเป็นเหตุการณ์เก่ียวกับภัย

ธรรมชาติ) 
2) สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ตามวีดิทัศน์มาจากสาเหตุใด  (แนวตอบ สาเหตุมาจากมนุษย์และ

ธรรมชาติ) 
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า จากวีดิทัศน์นักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากเพียงใด เมื่อ

สิ่งแวดล้อมเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งสาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ส่วนใหญ่จะเกิดจากมนุษย์ ดังนั้น เราจึงต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

4. ครูแจกลูกแก้วที่มีสีต่างกันให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 1 ลูก (การกำหนดจำนวนสีของลูกแก้ว
ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนและจำนวนกลุ่มที่ต้องการ เช่น มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน ต้องการแบ่งนักเรียนเป็น 5 
กลุ่ม กต็้องกำหนดสีลูกแก้วไว้ 5 สี สีละ 4 ลูก) จากนั้นให้นักเรียนที่ได้ลูกแก้วสีเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

 
 
 
 



       

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา 
บันทึกข้อมูลลงสมุดประจำตัว และอภิปรายสรุปร่วมกัน  

2. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลสรุปของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนคนอื่นฟัง เมื่อ
ครบทุกกลุ่ม ครูตั้งคำถามว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไร โดยให้
นักเรียนช่วยกันอภิปรายและสรุปร่วมกัน (แนวตอบ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบส่วนใหญ่ คือ ขยะ น้ำเสีย และการ
ตัดต้นไม้) 

3. ครูถามอธิบายเสริมว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจะมีลักษณะคล้ายกับปัญหาสิ่งแวดล้ อมใน
ท้องถิ่นของนักเรียน คือ ปัญหาเกี่ยวกับขยะ ดังนั้น เราจึงควรทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะใน
โรงเรียนของเรา  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาในหัวข้อความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

5. ครูแจ้งว่าจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน จากใบงาน เรื่อง การจัดการขยะ
ในโรงเรียน และครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรม   

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
1) ศึกษาข้ันตอนการทำกิจกรรมจากใบงาน เรื่อง การจัดการขยะในโรงเรียน อย่างละเอียด หากมี

ข้อสงสัยให้สอบถามครู 

2) ร่วมกันกำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานในการทำกิจกรรม จากนั้นบันทึกผลลงในลงในสมุด
ประจำตัว  

3) ร่วมกันทำกิจกรรมตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกขั้นตอน จากนั้นบันทึกผลลงในสมุด
ประจำตัว  

 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 

7. ครูเปิด PowerPoint เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนดู และให้นักเรียนอ่านเนื้อหาจาก
หนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 3 จากหนังสือเรียน และกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ 4 จากหนังสือเรียน แล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัว จากนั้นสรุปผลร่วมกันภายในกลุ่ม 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 
 



       

 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1. ครูจับสลากหมายเลขกลุ่มให้ออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 3 และ 4 โดยให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกส่งตัวแทนออกมานำเสนอ 1 - 2 คน 
2. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมที่หน้าชั้นเรียน โดยให้ครูคอยเสริมใน

ส่วนที่บกพร่อง 
3. นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียน  

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยสรุปความรู้เกี ่ยวกับการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มา 

จากนั้นครูสุ่มเลือกตัวแทนกลุ่มมานำเสนอผลการสรุปความรู้ของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งให้นักเรียน  คนอื่นช่วย
เสริมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 

2. ครูให้นักเรียนตอบคำถามท้าทายการคิดขั้นสูง จากหนังสือเรียน ลงในสมุดประจำตัว (แนวตอบ ได้ 
เช่น การรณรงค์ให้ชุมชนมองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ หรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น) 

3. นักเรียนเขียนสรุปความรู้เกี ่ยวกับเรื ่องที่ได้เรียนมาจากบทที่ 1 ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผัง
ความคิด แผนภาพ ลงในสมุดประจำตัว 

4. นักเรียนแต่ละคนศึกษาแผนผังความคิด (Mind Mapping) สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 1 จาก
หนังสือเรียน เพื่อตรวจสอบกับการเขียนสรุปความรู้ที่ทำไว้ในสมุดประจำตัว 

5. นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะบทที่ 1 จากหนังสือเรียน ลงในสมุดประจำตัว หรือทำในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน จากนั้นศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากหนังสือเรียน     
โดยครูมอบหมายให้ไปทำนอกชั่วโมงเรียน แล้วนำมาส่งในชั่วโมงเรียนต่อไป พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ขั้นสรุป 
1. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้จากการเรียนจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเป็นอย่าง

มากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เมื่อสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต โดยสาเหตุ
ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นส่วนใหญ่มาจากมนุษย์ ดังนั้น เราจึงควรดูแลรั กษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ 

2. ครูให้นักเรียนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ จากนั้นถามนักเรียนเป็น
รายบุคคลตามรายการข้อ 1-5 จากตาราง เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากการ



       

 

เรียน หากนักเรียนคนใดตรวจสอบตนเองโดยให้อยู ่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ให้ครูทบทวนบทเรียนหรือหา
กิจกรรมอื่นซ่อมเสริม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 
 

ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

2. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 3 และ 4 จากสมุดประจำตัว  
3. ครูตรวจสอบผลการสรุปความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัมพันธ์จากสมุดประจำตัว 
4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะบทที่ 1 ในสมุดประจำตัว หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 

ป.5  
5. ครูตรวจสอบผลการกิจกรรมท้าทายการคิดข้ันสูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
6. ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงานแบบจำลองแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มสิ่งมีชีวิต และการนำเสนอชิ้นงาน/

ผลงานหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 การประเมินชิ้นงาน/ 
     ภาระงาน (รวบยอด) 

- ตรวจผลงานแบบจำลอง
แหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

2 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) ผลบันทึกการทำ 
        กิจกรรมพัฒนาการ 
        เรียนรู้ที่ 3 และ 4 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว  

 
 
 
- สมุดประจำตัว  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) กิจกรรมสรุปความรู้ 
        ประจำบทที่ 2        

- ตรวจสมุดประจำตัว  - สมุดประจำตัว  - ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

     3) กิจกรรมฝึกทักษะ 
         บทที่ 2         

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) กิจกรรมท้าทายการ 
         คิดข้ันสูง 

- ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

- ร้อยละ 60     
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) การนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการทำ 
  กิจกรรม 

- แบบประเมินการ   
  นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2    
  ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     7) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     8) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 
3) ใบงาน เรื่อง การจัดการขยะในโรงเรียนของเรา 
4) วีดิทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
5) PowerPoint เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6) ลูกแก้วสีต่างๆ 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 

 
 
 



       

 

ใบงาน 
เร่ือง การจัดการขยะในโรงเรียนของเรา 

 

 
จุดประสงค์ 
 นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน 
 
ต้องเตรียมต้องใช ้
 1)  สีไม้   
 2)  ถุงมือยาง   
 3)  กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 1 แผ่น  
 4)  แหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต  
 
วิธีการปฏิบัติกิจกรรม 

1) แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน  สำรวจขยะบริเวณโรงเรียนและในถังขยะ โดยให้ศึกษาว่าเป็น
ขยะอะไรบ้าง 

2) บันทึกชนิดของขยะลงในสมุดประจำตัว  
3) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกประเภทขยะจากแหล่งข้อมูล และจำแนกประเภทของขยะ

ที่ได้จากการสำรวจ แล้วบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจำตัว 
4) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะจากแหล่งข้อมูล แล้วรวมกันสรุปข้อมูลภายในกลุ่ม 
5) นำข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมทั้งหมด ได้แก่ ชนิดของขยะ ประเภทของขยะ และการจัดการ

ขยะ เขียนลงในกระดาษแข็ง พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม  
6) นำเสนอผลงาน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน  

 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 

กรณีนักเรียนต้องสัมผัส หยิบ หรือจับขยะเพ่ือทำการศึกษา จะต้องสวมถุงมือยางทุกครั้ง 
และถ้าพบขยะที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอันตรายหรือไม่ ให้สอบถามกับครูก่อนที่จะทำการศึกษา 
             
 



       

 

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................................................ ................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 

 

 


